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 چکیده
آزمایشیی در سیال  ،های هرز تحت تأثير ریزگردد گندم و ميزان کنترل علفعملکر یاجزد و برخی اعملکر اتتغيير سیربر ربهمنظو

در مزرعه تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در دهگالن انجام گرفت. این آزمایش به صیورت اسییليت  96-1395

 شد. تيمارهای آزمایشی شامل سطوح اعمال ریزگرد در دوسیط تکرار انجام  4 باهای کامل تصادفی، پالت در قالب طرح پایه بلوک

هیای متتلیف شیامل کشبه عنوان فیاکتور اصیلی و همینیين مصیرف علیف عنوان شاهد(ریزگرد و عدم وجود ریزگرد به وجود)

ییل )تاپيی،(، پروپاژ -، کلودینیافو مزوسولفورون متيل+ یدوسولفورون متيل سدیم+ ایمن کننده مفن پایر دی اتيل )آتالنتيس ا.دی(

بيشیترین وزن که ن داد نشا نتایجهرز( و وجين دستی به عنوان فاکتور فرعیی بودنید. ، شاهد )تداخل با علفتوفوردی+ ام سی پی آ

 72/4درصیدی تدیداد دانیه در سین له،  9/2درصدی ارتفاع،  3/6هرز، کاهش در عملکرد و صفات بررسی شده )کاهش خش، علف

درصدی عملکرد دانه( در شرایط وجود ریزگرد مشاهده شد. بيشیترین تیأثير منفیی  3/10ی وزن هزار دانه و در نهایت کاهش درصد

مشاهده شد، اما کیارایی مزوسیولفورون متيیل+  کش(درصدی کارایی علف 64)کاهش  کش توفوردی+ ام سی پی آریزگرد بر علف

کیش هرز مربوط به تيمار مصرف علیفدر نتيجه بيشترین کاهش وزن خش، علفو  یدوسولفورون تحت تأثير ریزگرد کاهش نيافت

 مزوسولفورون متيل+ یدوسولفورون بود. 

 هرز، غرب ایران، گرد و غبار.توفوردی، زراعت گندم، علف :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT  
To evaluate the amount of yield changes, some yield components and weeds control under the presence or 

absence of airborne dust, an experiment was conducted in the research field of the University of Kurdistan, 

(Dehgolan) in 2017. The experimental design was a randomized complete block  in which treatments were 

arranged as split-plot with four replications. The experimental treatments include the levels of the airborne 

dust application (the existence of airborne dust and non-existence of airborne dust as the control) and also 

application of various herbicides included mesosulfuron-methyl + iodosulfuron (Atlantis OD), 2,4-D + 

MCPA, clodinafop propargyl, weedy control, and hand weeding control, which all can be considered as the 

main factor .The results showed that the highest dry weight of weeds, decreased yield and studied traits 

(6.3%  decrease in height, 2.9%  number of grains per spike, 4.72%  the thousand seed weight and finally 

10.3%  decrease in grain yield) was observed due to the existence of airborne of dust  . The most negative 

impact of dust on the 2,4-D herbicide (reduction of 64%  herbicide efficiency) was observed, but the 

efficiency of mesosulfuron-methyl + iodosulfuron didn’t decrease under the effect of airborne dust. In 

conclusion, the highest weed dry weight loss was related to mesosulfuron-methyl + iodosulfuron treatment. 

 
Keywords: 2,4-D, airborne dust, weed, west of Iran, wheat cultivation. 
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 مقدمه

هاای هارز مزرعه، کنترل علفیک عنصر مهم در مدیریت 

دلیل پیامدهای منفی آن در عملکارد و است، که عمدتاً به
از یکی  زهریعلفها مدیریت باشاد.کیفیت محصالل مای

 رماااااهشااااب یااااعزراد ااااتللی هرسیستم ساسیای اجزا

 رحضل تااأثیر تحت عین زراگیاها دعملکر ارااایرود، زیااام
 ,.Shirmohammadi et al) دمیگیر ارقر زهر یعلفها

هاای هارز و گلناههاایعلف در سال های اخیر (.2012
مهاااجم، یکاای از بزرگتااریع ملاناای در تللیااد پایاادار 

 ,.Nosratti et alباشاند )محصالت  کاااورزی مای

علاف کنالن، تاا هااکشعلف معرفی هنگام (. از2017

 کاااورزی در ناپذیربخش تفکیک یک عنلانبه هاکش
بناابر  .(Radosvich et al., 1997) اندبلده مطرح نلیع

رو  شاایمیایی مرااارزه بااا  Holms (1997) گاازار 

-های مدیریت کنتارل علافدر بیع رو  هرزهایعلف

 ای برخلردار است.هرز از جایگاه ویژههای

هاای های مهم زیست محیطای در دهاهیکی از چالش
اخیر بروز پدیده گرد و غرار در ایاران، غارو و جنالو 

ی هااغرو آسیا است. پدیده گرد و غرار ناشی از فرایند
ایی است که در مناطق خااک و نیماه خااک زبیابان

در  (.Falehzozuli et al., 2014دهاد )جهاان ر  مای
تریع مخاطرا  به یکی از مهم های اخیر ریزگردها،سال

هاای ویژه در اساتانبخش کااورزی در غرو ایران، به
خلزستان، ایالم، کرماناااه و کردساتان ترادیل شاده 

 د،یزگرریا  رغراد و (. گرShahbaziet al., 2014است )

در که  سته دود اگار و یزغرارجامد ای از ذرا  لدهتاا
 Miller) میکند ودمحدرا فقی اید ه و دشد پخش جل

et al., 2008 .)استطریعی فرآیندی رغراد و گر پدیدة 

ه در یژوبهو نیمهخاک و خاک  مناطقدر که 

 (.Goudie, 2009) دهدمیای ر  رهجنبحا یهاضعر
تلان به کاهش قابلیت دیاد و تاأثیرا  از پیامدهای آن می

ای و هالایی، مخرو آن بار سیساتم حمال و نقال جااده
کاهش نلر دریافتی سطح زمایع از خلرشاید و همينایع 

 بااار آن باار سااالمتی انسااان اشاااره کااردزیاااناثاارا  

(Gerivani et al., 2011.) 

 هارز یکای ازهایوجلد ذرا  گرد و غرار بر سطح علف

 ,.Zhou et alهاا اسات )کشعلامل کاهش تأثیر علف

کااش در اک اار (. بیاااتریع میاازان جااذو علااف2006

پاذیرد و ذرا  گارد و گیاهان از طریق برگ انجام مای

هاا کاشغرار ملجلد روی برگ مانعی برای جذو علف

فاکتلرهای متعددی در ناست ذرا  ریزگرد باشند. می

تاریع ایاع هاممعلق در هلا بر ساطح بارگ مرثرناد. م

سطح برگ، سرعت باد و بار  بااران  علامل عرارتند از

خصلصیا  برگ مانند کار  و مقادار آن،  )الرته سایر

سطح برگ و شاید زاویه برگ هام مای پستی و بلندی

همينایع تزم باه ذکار اسات کاه  تلانند مرثر باشند(.

تلاناد ساطح بارگ را از ذرا  وقلع بارندگی اگرچه می

نماید، اماا همينایع در نتیجاه مرطالو ریزگرد تمیز 

تلاند باعث افازایش ناسات ذرا  شدن سطح برگ می

ها و به طلر کلی گرد و غرار معلق در هلا بر سطح برگ

 (.Farmer, 1993شاخساره گیاه گردد )

میکاارون روی  3/0 - 5/0ذرا  گاارد و غرااار بااا قطاار 
ها نفالذ نمالده و گیرند، بیع کر سطح برگ، قرار می

ها را به دنرال دارناد و در اداماه از د کردن روزنهمسدو
کش در سطح برگ و سااقه ممانعات پخش شدن علف

نمایند و در نهایت ایع ذرا  در دراز ماد  ملجاب می
ها به داخل گیاه کشتقلیل حاللیت، جذو و نفلذ علف

هاا را ملجاب مایکشو کاهش کارایی علف گردندمی

در هماایع ارترااا   (.Sharifi et al., 2015شاالند )
(1989 )MacBride  بیان داشت، وجالد مالاد رسای و

ملاد آلی در گرد و غرار، ملجب کااهش کاارایی علاف
 شالد.ها میرویای مانند سللفلنیل اورههای پس کش

ناست ذرا    .Sharifi et al(2015بر اساس گزار  )
هرز سرب کااهش کاارایی هایعلف سطح ریزگرد روی

در مجملع علافهای آتالنتیس و اتللل شده و کشعلف
-کش آتالنتیس در شرایط حضلر و عدم حضلر ریزگرد

هارز شاده  هایها ملجب بیاتریع درصد کنترل علف
وجالد ذرا  گارد و  است، همينیع گزار  نملدند که

های هرز عامل کاهش تاأثیر غرار روی سطح برگ علف

 (2017) باشاد. در ایاع راساتاهاا مایکشکارایی علف
Shahbazi et al. ها بیان نملدند که استفاده از افزودنی

هاا باهکشها، ملجب افزایش کارایی علفکشدر علف
گاردد. کااهش کاارایی مایخصلص در شرایط ریزگارد 

 ها متأثر از حضلر ذرا  گرد و غراار و چساریدنکشعلف
بیاتر شلد  pHچقدر  ها به ایع ذرا  است و هرکشعلف

یابد و به کش به ذرا  ریزگرد افزایش میچسرندگی علف
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یاباد هاا کااهش مایکاشکارایی علاف میزان بیاتری

(Tisdale et al., 1985.) 

های اساتفاده کشهان زراعی و علفگیا بررسی واکنش

تاأثیر  هارز در رابطاه بااهاایشده برای کنتارل علاف

ریزگارد  که مناطقی در یژهوبه ،یورزکاا در هاریزگرد

رحااا ز بسیا ،باشد تللید در کننده ودمحد یااک عاماال

که مد  زمان طالتنی از تاأثیر با ایع باشد.اهمیت می

نامطللو ذرا  گرد و غرار بار کااهش عملکارد و نیاز 

گاذرد، اماا تحقیقاا  هاا مایکاشکاهش کارایی علف

اندکی در ایع زمینه انجام شده است و با تلجه به ایاع 

تللید گندم مهم  هایکه استان کردستان یکی از قطب

، کالر و از مناطق درگیر در پدیده گارد و غراار اسات

هاای کاشلذا بررسی تأثیر ایع پدیده بر کاارایی علاف

مایملرد استفاده در مزارع گندم و تللید محصالل آن 

ای بر شروع تحقیقا  در ایع زمینه باشاد. تلاند مقدمه

 بنابرایع هدف از انجام ایع آزمایش بررسی تاأثیر ذرا 

ها در مزارع گندم و نیاز کشگرد و غرار بر کارایی علف

آن بر برخی خصلصیا  فیزیلللژیاک، عملکارد و  تأثیر

 استان کردستان است. اجزای عملکرد گندم در
 

 هامواد و روش

مزرعااه در  1395-96ایاع مطالعاه طاای ساال زراعای 

جاده  40تحقیقاتی داناگاه کردستان واقی در کیللمتر 

دریاا و  سطح متر از 1780در ارتفاع  دهگالن -سنندج

دقیقاه شامالی و  20درجاه و  35در عرض جغرافیایی 

آزمایش به صلر   .درجه اجرا شد 47طلل جغرافیایی 

های کامال تصاادفی اسپلیت پال  در قالب طرح بلل 

با چهار تکرار انجام شد. فاکتلر اصلی شاامل دو ساطح 

فااکتلر  ریزگرد )وجلد ریزگرد وعدم وجالد ریزگارد( و

سطح کنترل علاف هارز شاامل وجایع  5فرعی دارای 

دستی )در تمام فصل رشد گندم(، شااهد )تاداخل باا 

 + هاااای مزوساااللفلرونکاااشهااارز( و علااافعلاااف

+ ام  + مفع پایر )آتالنتایس(، تلفالردی یدوسللفلرون

هاای پروپارژیل )تاپیک( در دوز-سی پی و کللدینافلپ

متر، فلاصال بایع  2×3تلصیه شده بلد. ابعاد هر کر  

هاا دو متار در ن ار ها یک متر و فاصله بیع تکرارکر 

باذر، مزرعاه باا  بارای آمااده ساازی بساتر گرفته شد.

گااوآهع برگااردان دار شااخم و بعاد دیسااک زده شااد. 

باه  1395ساال  سپس گندم رقم پیاگام در آبان مااه

متر )فلاصل  2/2ی خطی کار غال  با عرض کار وسیله

بلته در متر  400سانتیمتر( و تراکم  5/17بیع خطل  

ای و باا صالر  قطارهکات گردیاد. آبیااری باه مربی

 استفاده از نلار تیپ انجام شد.

هاا و گارد ، ریزگارد95و اوایل ساال  94در طلل سال 

غرار ملجلد روی سطلح صاف مانند، خلدروها و پنجره 

منازل پس از هر بار عرلر سامانه گرد و غرار در اساتان 

آوری شد و در نهایت تمامی گارد جمیسفنج وسیلۀ ابه

آوری شده با هم مخلل  شدند تاا ریزگارد و غرار جمی

بر روی  آوری شده یکنلاخت باشد. پاشش ریزگردجمی

هرز با استفاده از دستگاه پمپ بااد باا هایگندم و علف

کیللمتر در ساعت انجام گرفت، برای ایع امر  3سرعت 

پاشش میزان ملرد ن ار ریزگارد، باا ابتدا دستگاه برای 

هااای آرد گنادم کااالیرره شاد. پااس از آن تماام کاار 

وسیلۀ آو شستال شد و پس از دو سااعت آزمایای به

هارز مقادار های)زمانی که در سطح برگ گندم و علف

تر ها )با قطر کلچککمی رطلبت وجلد داشت( ریزگرد

اعمال  گرم در هر متر مربی( 1و به میزان  میکرون 3از 

هاای شدند، برای جللگیری از نفالذ ریزگارد باه کار 

هاا اساتفاده شاد. مجاور، از یک پرده نایللنی بیع کر 

 5صلر  تصادفی از هر کر  به ساعت 5بعد از گذشت 

بر برداشت صلر  کفهرز انتخاو و بهبلته گندم و علف

ای حاوی آو مقطر شستاال شاد و و در ظروف شیاه

حاوی محللل دارای ریزگارد باه های سپس ایع شیاه

درجااه  40آزمایاااگاه منتقاال و در آون بااا دمااای 

سانتیگراد قرار داده شدند تا زمانی که آو داخال ایاع 

ها باقی ماند و در انتها ظروف ترخیر شد و فقط ریزگرد

های باقی مانده در تاه ظاروف، از با وزن کردن ریزگرد

حاصال هاا اطمیناان اعمال یکنلاخت و صحیح ریزگرد

.ترکیرا  ملجلد در ریزگرد باه ترتیاب فراوانای  گات

بعد از اعماال ریزگارد،  کلسیم، پتاسیم و منزیم بلدند.

هاای در کار  با دوز تلصیه شدهکای تیمارهای علف

باا ناازل  SHARKمربلطه، با سامپا  پااتی مادل 

لیتار آو در  250بار و حجام  4/2ای و فاار ثابت شره

ایع من لر قرال از سمپاشای  هکتار انجام گرفت. برای

کاش مالرد سمپا  کالیرره شده و سپس مقدار علاف

 نیاز در محللل ماخص شده و سمپاشی انجام گرفت.
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 و هرز های¬علف گندم، بر ها¬ریزگرد اثر مقایسۀ ایبر

 تمااام از برداشات، زماان در هاا¬کاش¬علاف کاارایی

 و شاد بارداری نملنه مربی متر 2 مساحت به ها¬کر 

 و شامار ( 1 جادول) گلناه تفکیک به هرز هایعلف

 مربال  صفا  همينیع. گردید تلزیع آنها خاک وزن

 وزن سانرله، در داناه تعداد بلته، ارتفاع شامل گندم به

قرال از تجزیاه  ..شاد بررسای دانه عملکرد و دانه هزار

ها تست نرماال بالدن آنهاا باه وسایلۀ نارم افازار داده

MiniTab (Ver. 17)  انجاام شاد. بعاد از اطمیناان از

تجزیه واریانس باا اساتفاده از نارمها، بلدن داده نرمال

آنالیزشااده و باارای مقایسااه  SAS (Ver. 9.1)افاازار 

)حدقل تفااو  معنای  LSDمیانگیع تیمارها از آزملن 

هاا باا استفاده شاد و نمالدار %5دار( درسطح احتمال 

 ترسیم شد. Excel (2016)استفاده از نرم افزار 
 

 نتایج 

هااای حاصاال و نتاایج حاصاال از تجزیااه واریاانس داده

تاأثیر ریزگارد و  صفا  مهم ایع مطالعه ناان داد کاه

هااای ماالرد اسااتفاده باار روی صاافا  ماالرد کشعلف

(. اماا نتاایج بارهمکنش P<0.01دار بلد )مطالعه معنی

های ملرد استفاده بیانگر عدم تاأثیر کشریزگرد و علف

دار بر روی صفا  ملرد مطالعه به است نای صفت معنی

 (.2های هرز بلد )جدول وزن خاک علف

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
های هرز، ارتفاع بلته، تعداد دانه در ها در ارترا  با صفا  وزن خاک علفکشتجزیه واریانس تأثیر سطلح ریزگرد بر کارایی علف -2جدول 

 سنرله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه

Table 1. The variance analysis of different levels of the airborne dust effect on herbicides efficiency associated 
traits such as weed dry weight, plant height, number of grains per spike, the thousand seeds weight and grain 

yield 
Source of 
variation 

df Plant height 
Number of 

grains per spike 
W eight 

thousand seeds 
Grain yield 

W eed dry 
weight 

Replications (R) 3 ns27.5  ns18.2  **20.75  **44673.9  **593.3  

Airborne dust (A) 1 **372.1  **6.4 **25.06  **36227.8  **1488.4  

(R)× (A) 3 12.6 0.13 0.41 694.4 40.9 

Herbicides (H) 4 **779.6  **48.12 **26.45 **132778.9  **36081.3  

(A)× (H) 4 ns7.7  ns1.11 ns0.76 ns633.2 *357.8  

Error 24 11.04 0.67 0. 77 2017.26 108.01 

C.V (% ) 8.3 9.2 3.3 8.1 17.4 

** ،* ، nsداردرصد و نرلد اختالف معنی 5و  1دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه. 

**, *, ns significant at 1 and 5%  level and non-significant, respectively. 
 

های هرز در طی سه مرحله نمونه وزن خشک علف

 برداری تحت تأثیر ریزگرد
 فراواناای روی باار داریمعناای تاااثیر آزمااایش تیمارهااای

 هاای-تیمار تأثیر(.  هاداده نمایش عدم) نداشتند هرزعلف

 ساه طای هارز های¬علف خاک وزن بر مختلف کنترلی

 کاه بالد امار ایع از حاکی ،(1 شکل) برداری نملنه مرحله

 میااان ،(هااا¬تیمااار اعمااال از قراال) اول مرحلااه طاای در

 های آزمایایهای هرز ملجلد در کر علف -1جدول 
Table 1. W eed spicies in experimental plots 

Persian Name Scientific Name Persian Name Scientific Name 

Galium شیرپنیر .Cardaria draba L ازمک  aparine L . 

Anthemis cotula L بابلنه    .Polygonum aviculare L علف هفت بند .

 .Lamium amplexicaule L غربیلک .Convolvulus arvensis L پیيک صحرایی

Acroptilon   repens L تلخه Adonis aestivalis L گل آتایع . . 

Descurainia Sophia L خاکایر معمللی Centaurea depressa L گل گندم . . 

Carthamus oxyacanthus L گلرنگ وحای .Papaver spp شقایق . 

Geranium شمعدانی  tubersum  L Turgenia latifolia L ماستلنک . . 
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. نداشات وجالد داری معنی اختالف آزمایای های¬تیمار

 میاان ،(هاا-تیماار اعماال از پس روز 20) دوم مرحله در

 بااه داشاات وجاالد دار معناای اخااتالف هااا¬تیمااار تمااام

 خااک وزن تریع¬کم دارای دستی وجیع که، ای¬گلنه

 2/3 باا آتالنتیس کش¬علف. بلد( صفر) هرز¬های¬علف

. گرفات قرار دستی وجیع از پس دررتره مربی متر در گرم

 از بعاد( مربای متار در گرم 2/28 با) تلفلردی کش¬علف

 بااا تااداخل شاااهد تیمااار و گرفاات قاارار تیمااار دو ایااع

 معنای اخاتالف مربای متار در گارم 5/117 با هرز¬علف

 باه تلجه با نهایت در. داشت تلفلردی کش¬علف با داری

 عادم و( 1 جادول) برگباریاک هرز هایعلف حضلر عدم

 بارگ، پهاع هرز هایعلف روی بر تاپیک کشعلف کارا ی

 هارز¬هاای¬علف کل خاک وزن میزان بیاتریع دارای

 زماان) سالم مرحلاه در. بلد( مربی متر در گرم 5/167 با)

 آتالنتایس کاش¬علف و دستی وجیع تیمار دو( برداشت

 دارای مرباای، متاار در گاارم 5/1 و صاافر بااا ترتیااب بااه

 ایاع میاان و بلدند هرز های¬علف خاک وزن تریع¬کم

 دو از پاس. نداشات وجالد داری معنای تفااو  تیماار دو

 خااک وزن باا) تلفالردی کاش¬علاف شده، ذکر تیمار

 تیماار دو نهایات در. گرفات قرار( مربی متر در گرم 5/34

 باا تاداخل شااهد و( مربای متر در گرم 6/127 با) تاپیک

 دارای( مربای متار در گارم 1/136 باا) هارز¬های¬علف

 لحاا  ایاع از کاه بلدند، هرز¬علف خاک وزن بیاتریع

نداشااااتند یکاااادیگر بااااا داری معناااای اخااااتالف

 
های هرز طی سه مرحله نملنه برداری )مرحله اول قرل از اعمال تیمارها، مرحله دوم های ملرد مطالعه بر وزن خاک علفتأثیر تیمار -1شکل 

 باشد(.بیانگر عدم وجلد تفاو  معنی دار میروز بعد از اعمال تیمارها، مرحله سلم در زمان برداشت گندم( )حروف ماتر   20

Figure 1. The effect of treatments studied on weed dry weight in three stages of sampling (first stage: before 
treatment, second stage: 20 days after treatment, third stage: at the harvest time) (Common letters indicate no 

significant difference). 
 

های هرز در زمان برداشت تحت وزن خشک علف

 تأثیر ریزگرد
-مقایسه میانگیع اثر متقابل میان سطلح ریزگرد و تیماار

هرز )شکل هایدر رابطه با وزن خاک علف های مدیریتی

هاا کاشعلاف کاارایی( حاکی از تأثیر منفی ریزگرد بار 2

هرز( است. میان دو تیمار وجایع های)کاهش کنترل علف

کش آتالنتیس اخاتالف معنای داری وجالد دستی و علف

ر دو هارز دهااینداشت. کمتریع میزان وزن خاک علاف

دسات کش آتالنتیس بهتیمار وجیع دستی و مصرف علف

هرز در شارایط حضالر و عادم هایآمد، وزن خاک علف

-وجیع، صفر بلد و ایع میزان برای علف حضلر ریزگرد در

 گرم در متر مربی بلد. 95/0و  8/1کش آتالنتیس برابر با 

کااش تلفاالردی بعااد از دو تیمااار وجاایع دسااتی و علااف

هرز بالد. آتالنتیس دارای کمتریع میزان وزن خاک علف

با تلجه به ایع نکته که وجلد ریزگرد بیاتریع تأثیر را بار 

لفلردی داشات، بناابرایع میاان کش تکاهش کارایی علف

کارایی تلفلردی در شرایط وجالد و عادم وجالد ریزگارد 

هاای تفاو  معنی دار وجلد داشات. و وزن خااک علاف

هرز در شرایط حضلر و عدم حضلر ریزگرد برای تلفلردی 

گرم در متر مربای بالد. دو  5/18و  7/50به ترتیب برابر با 

کش تاپیاک علفهرز و مصرف تیمار شاهد تداخل با علف

هاای هارز باریاک بارگ دارای تاراکم و وزن )چلن علاف

اناد بناابرایع هاا بالدهپهاعخاک کمتری نسرت به برگ

هاای هارز ملفاق نرالده کش تاپیک در کنترل علافعلف

هاای هارز است که ایع به دلیل وجلد ریزگرد روی علاف

هرز بلدناد، نیست( دارای بیاتریع میزان وزن خاک علف

در شرایط وجلد و عدم وجلد ریزگرد میازان  به طلری که

و  6/144هارز بارای تاپیاک باه ترتیاب وزن خاک علف
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 گرم در متر مربی بلد 7/132و  4/122به ترتیب هارز گرم در متر مربی و برای شاهد تداخل با علف 9/126
 

 

هرز )مرحله برداشت( )حروف ماتر  بیانگر عدم های ملرد مطالعه روی وزن خاک علفتیمار مقایسه میانگیع اثر متقابل ریزگرد در -2شکل 
 باشد(.وجلد تفاو  معنی دار می

Figure 2.The Mean comparisons of interaction effects the studied treatments on weed dry weight (Harvest 

step) (Common letters indicates no significant difference).  

هارز مازارع گنادم و کااهش وزن هاایکنترل ملفق علف

کش آتالنتایس هرز در اثر استفاده از علفهایخاک علف

گازار  شاده اسات، ایااان  .Kiani et al(2017)تلسط 

کش آتالنتایس در کنتارل تماامی عنلان نملدند که علف

صحرایی ملفاق جز پیيک هرز دهگالن بههای علف گلنه

در  .Shahbazi et al(2016)عماال نماالد. هميناایع 

ثیر ریزگرد بر کارایی آتالنتیس بیان داشاتند أبررسی ت

هاا که آتالنتیس با فرملتسیلن ا.دی در حضلر ریزگرد

تلاند کارایی خلد را حفظ نماید. در ارترا  با کاهش می

ر ذرا  ریزگارد کاش تلفالردی در حضالعملکرد علف

(2016)Nosratti et al.   عنالان نملدناد کاه حضالر

هاای هارز ملجاب کااهش ها روی سطلح علفریزگرد

آ شاد.  کارایی مخلل  علفکش تلفلردی+ ام سای پای

  .Kiani et al(2017)نتایج ایع مطالعه همسل با نتایج 

 باشد.می  .Shahbazi et al(2016)و 

های ریزگرد و تیمارارتفاع بوته گندم تحت تأثیر 

 کشیعلف
مقایسه میانگیع تأثیر ریزگارد بار ارتفااع بلتاه گنادم 

( بیان کننده تأثیرگذاری ریزگرد بر ارتفاع بلته 3)شکل 

باشد. ذرا  ریزگرد ملجب کاهش ارتفاع بلته گندم می

متر( در سانتی 4/90گندم شدند و کمتریع ارتفاع بلته )

در سالی مقابال  دسات آماد وشرایط وجلد ریزگرد به

بیاتریع ارتفاع بلته در شارایط عادم حضالر ریزگارد 

در مطالعا  دیگری نیز متر( مااهده شد. سانتی 5/96)

گازار  شاد  کاهش ارتفاع گیاه در اثر حضلر ریزگارد

(Leghari et al., 2015; W u et al., 2012.) 
   

 باشد(.اثر ریزگرد بر ارتفاع بلته )حروف ماتر  بیانگر عدم وجلد تفاو  معنی دار میمقایسه میانگیع  -3شکل 

Figure 3.The Mean comparison of the airborne effect on plant height (Common letters indicate no significant 
difference). 
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ثیر تیمارهاای کنترلای بار أنتیجه مقایسه میاانگیع تا

(، حااکی از افازایش ارتفااع 3ارتفاع بلته گندم )شکل 
هاای هارز بالد. بلته گندم در اثر افزایش رقابت با علف

هاای شااهد تاداخل باا بیاتریع ارتفاع بلته در تیماار

کش تاپیک مااهده شد که باه هرز و مصرف علفعلف
لدناد، متر ارتفاع بسانتی 5/101و  6/103ترتیب دارای 

-هرز و مصرف علافبیع دو تیمار شاهد تداخل با علف

-کش تاپیک اختالف معنی داری وجلد نداشات. علاف

-هرز و علفکش تلفلردی پس از شاهد تداخل با علف

 1/96کش تاپیک دارای بیاتریع ارتفااع بلتاه گنادم )

کاش متر( بلد و در نهایت دو تیمار مصرف علافسانتی
ریع ارتفاع بلته را سارب آتالنتیس و وجیع دستی کمت

متاار سااانتی 4/82و  9/83شاادند و بااه ترتیااب دارای 

با تلجه باه ایاع ملعالع کاه هار چقادر  ارتفاع بلدند.
های رویاای رقابت شدید شلد تخصیص ملاد به بخش

-یابد و در نتیجه رشد رویای تحریاک مایافزایش می

تلان اظهاار داشات (، میDouglas et al., 1994شلد )

(، 2)شاکل  هارزهاایزایش وزن خااک علافکه با اف
هاای هارز افازایش یافات و رقابت بیع گنادم و علاف

افزایش رقابت سرب تخصیص ملاد باه بخاش رویاای 
شده که در نتیجه افزایش ارتفاع بلتاه گنادم را سارب 

 (.3)شکل  گردید

تعداد دانه در سنبله گندم تحت تأثیر ریزگررد و 

 کشیتیمارهای علف
مقایسه میانگیع اثر سطلح ریزگرد روی تعداد داناه در 

سنرله بیان کننده تأثیر منفی ریزگرد روی تعداد داناه 

در سنرله بلد و ملجب کاهش تعداد دانه در سنرله شد 
و همينیع سرب ایجاد اختالف معنی دار میان وجلد و 

عدم وجلد ریزگرد گردید، به طلری که کمتریع تعداد 

داناه در  8/26ر تیماار دارای ریزگارد )دانه در سنرله د
سنرله( و بیاتریع تعداد دانه در سنرله در تیمار بدون 

(. ذرا  ریزگارد 4( مااهده شد )شاکل 6/27ریزگرد )
ملجب کاهش تعداد داناه در سانرله شادند. کاه ایاع 

 بلد. .Shahbazi et al(2016)نتایج همسل با تحقیقا  
خصالص روی باه ها بر روی گیاهدر اثر ناست ریزگرد

سطح برگ، برگ گیاه دچار اختالل گاته، و اختالل در 
سرب  عنلان بخش فتلسنتز کننده،ایع بخش از گیاه به

(. Sharifi et al., 2015گاردد )کااهش فتلسانتز مای

ها در سطح برگ مانی تنفس و فتلسانتز رسلو ریزگرد
نرمال شاده و همينایع از رسایدن نالر خلرشاید باه 

عالوه سرب مسدود آورند، بهعمل میبهها ممانعت برگ
-شلند که ایع امر کاهش انتقاال دیها میشدن روزنه

-ای را درتری آن کاهش هدایت روزناهاکسیدکربع و به

(. Santosh and Kumar, 2012پاااای دارد )

(2013)Priyank a and Mishra   عنلان نملدناد کاه
ها منجر به بسته شادن ناست ذرا  ریزگرد روی برگ

اخاتالل در سیساتم تراادت  گااز دی  ها،یر روزنهمس

کربع ، بخار آو و اکسایژن و در نهایات کااهش اکسید
دنراال خلاهاد ها را باهفتلسنتز و کاهش پر شدن دانه

 داشت.
 

 
 

 باشد(.بیانگر عدم وجلد تفاو  معنی دار میمقایسه میانگیع اثر سطلح ریزگرد بر تعداد دانه در سنرله )حروف ماتر   -4شکل 

Figure 4.The Mean comparison of the airborne effect on number of grain per spike (Common letters indicate 

no significant difference). 
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هاای کنترلای روی تعاداد ثیر تیمارأمقایسه میانگیع ت

دانه در سنرله بیان کنناده تفااو  معنای داری میاان 
های کنترلی بلد. بیاتریع تعداد داناه در سانرله تیمار

داناه در سانرله( و  4/30های وجایع دساتی )در تیمار

دانه در سنرله( مااهده شد و از ایع  82/29آتالنتیس )
لحا  میان ایاع دو تیماار تفااو  معنای داری وجالد 

داناه در سانرله(  56/27ی )با کش تلفلردنداشت. علف
کاش آتالنتایس پس از دو تیمار وجیع دساتی و علاف

داناه در  38/26کش تاپیاک )باا قرار گرفت. میان علف
دانه 87/25هرز )با سنرله( و تیمار شاهد تداخل با علف

در ساانرله( تفاااو  معناای دار وجاالد نداشاات. )شااکل 
ی تاریع تاأثیرا  منفا(.باتلجه به اینکه یکای از مهام4

های هرز در گندم، کاهش تعاداد داناه در سانرله علف

هاایی است، بااتتریع تعاداد داناه در سانرله در تیماار
را هارز هاای مااهده شد کاه بیااتریع کنتارل علاف

 (.Sharifi et al., 2015داشتند )

 

های وزن هزار دانه گندم تحت تأثیر ریزگرد و تیمار

 کشیعلف
روی صافت وزن هازار ریزگارد تاأثیر مقایسه میانگیع 

ی کااهش وزن هازار داناه در دانه گندم ناان دهناده

باشد و میاان حضالر و عادم حضالر حضلر ریزگرد می
ریزگرد تفاو  معنی داری وجلد داشت، به طالری کاه 

تااریع وزن هاازار دانااه در حضاالر ذرا  ریزگاارد پاااییع
گرم( و باتتریع وزن هزار دانه در عادم حضالر  9/33)

(. با پلشیده 5گرم( به دست آمد )شکل  3/32ریزگرد )

شدن ساطح بارگ تلساط ذرا  گارد و غراار، میازان 

یابد که در نهایات ایاع علامال تنفس گیاه افزایش می
شالد. در عامع، بساته منجر به مصرف انرژی گیاه می

العمال گیااه در تریع عکسشدن روزنه به عنلان سریی

لد باشاد کاه باه نلباه خاپاسخ به حضلر ریزگردها می
گاااردد باعاااث اخاااتالل در فرآیناااد فتلسااانتز مااای

(Chauhan, 2010.) 
های کنترلی روی وزن هزار داناه مقایسه میانگیع تیمار

هاای گندم حاکی از وجلد تفاو  معنی دار بیع تیماار
کنترلی بلد. باتتریع وزن هزار دانه در تیمار تلفالردی 

هاا اخاتالف گرم( مااهده شد که با سایر تیمار 3/35)
 95/33هاای وجایع دساتی )معنی داری داشت. تیمار

گرم( با یکدیگر اختالف معنی  4/33گرم( و آتالنتیس )

داری نداشتند و بعد از تیمار تلفلردی، دارای بیاتریع 
گارم( و  9/31های تاپیاک )وزن هزار دانه بلدند. تیمار

تاریع گرم( دارای کم 87/30هرز )شاهد تداخل با علف
لدند و از ایع لحا  میان ایع دو تیماار وزن هزار دانه ب

باا  (. گنادم5اختالف معنی داری وجلد نداشت )شکل 
های ملجلد که تحت رقابات انتقال مجدد منابی به دانه

هرز از تعدادشان کاسته شده است، وزن تک داناه علف
را در سطح قابل قراللی حفاظ نمالده کاه ایاع نتاایج 

باشاد کاه مای ,Kiani( 2017همسل با نتایج تحقیاق )

هایی کاه کنتارل تر در تیمارعنلان نملد تعداد دانه کم
خلبی انجام نداده بلدند، منجر به افزایش هرز را بهعلف

 وزن هزار دانه گندم در آنها شده است.

 

 
 باشد(.تفاو  معنی دار می عدم وجلد مقایسه میانگیع اثر ریزگرد بر وزن هزار دانه )حروف ماتر  بیانگر -5شکل 

Figure 5.The Mean comparison of the airborne effect on the thousand seed weight (Common letters indicate 
no significant difference). 
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های علرفثیر ریزگرد و تیمارأعملکرد گندم تحت ت

 کشی 
مقایسه میانگیع عملکرد تحت تأثیر سطلح ریزگرد نااان 
باشد دهندة تأثیر کاهنده ریزگرد بر عملکرد دانه گندم می

و سرب ایجاد اخاتالف معنای داری میاان حضالر و عادم 

حضلر ریزگرد گردید به نحلی که، بیاتریع عملکرد گندم 
گاارم در متاار مرباای( و  8/584در عاادم حضاالر ریزگاارد )

گارم در متار  6/524در حضلر ریزگارد ) کمتریع عملکرد
 (. 6مربی( مااهده شده است )شکل 

(2016)Shahbazi et al. ها را بر طی آزمایای اثر ریزگرد
عملکرد و اجزای عملکرد گندم در کرمانااه بررسی نملدند 

و بیان داشتند که ریزگردها ملجب کاهش تعاداد داناه در 

مقایساه  شدند. پیاگامسنرله و کاهش عملکرد گندم رقم 
های کنترلی حااکی میانگیع عملکرد دانه تحت تأثیر تیمار

های مختلف اسات، بیااتریع از وجلد اختالف میان تیمار
گارم در متار  7/707عملکرد دانه در تیمار وجیع دستی )

گرم در متر مربی( مااهده  6/670مربی( و آتالنتیس ا.دی )
وجلد نداشت. شد و میان ایع دو تیمار اختالف معنی داری 

گرم در متر مربی( پس از  8/524تیمار علفکش تلفلردی )

دو تیمار وجیع دستی و آتالنتیس قارار گرفات. کمتاریع 
هرز عملکرد دانه به ترتیب در دو تیمار شاهد تداخل با علف

گارم در  64/427گرم در متر مربای( و تاپیاک ) 85/442)
معنای  دست آمد که ایاع دو تیماار اخاتالفمتر مربی( به

(.6داری بااااااا یکاااااادیگر نداشااااااتند )شااااااکل 

 

 
 باشد(.معنی دار می تفاو  مقایسه میانگیع اثر ریزگرد بر عملکرد دانه )حروف ماتر  بیانگر عدم وجلد -6شکل 

Figure 6.The Mean comparison of  the airborne effect on grain yield ( The Common letters indicate no significant 
difference). 

 

 گیرینتیجه
ها به یک ماکل مرترط با بخش کاااورزی، وجلد ریزگرد
های غربی و جنلو غربی ایران تردیل شده است. در استان

جذو نلر بیاتر نسرت  واسطههای عاری از ریزگرد بهتیمار
های دارای ریزگرد، فتلسانتز بیااتری داشاتند و به تیمار

-کش بهتر بهها )بدون ریزگرد( علفهمينیع در ایع تیمار

های هرز هرز نفلذ نملده و در نتیجه کنترل علفدرون علف

هارز، افازایش را ملجب شده و به سرب کاهش تعداد علف
ت. اتخاذ تصمیماتی که دنرال داشته اسعملکرد گندم را به

ها  شلد )م ل استفاده از منجربه کاهش اثر زیان بار ریزگرد

آبیاااری بااارانی(، ممکااع اساات بتلانااد کاااهش عملکاارد 

محصالت  کااااورزی از جملااه گناادم را تقلیاال بخاااد. 
ها، اثر ریزگرد را همينیع  می تلان با اعافه نملدن افزودنی

هاای هارز لافکاش را در کنتارل عخن ی و کارایی علاف
تالان از هاا مایافزایش داد، عالوه بر اساتفاده از افزودنای

های جدید که در ایاع کشهای جدید یا علففرملتسیلن
مطالعه امکان بررسی آنها وجلد نداشت، اساتفاده و نتاایج 

 ملرد بررسی قرار گیرند.
های مناسب کشبا تلجه به نتایج ایع تحقیق، انتخاو علف

هرز ملجالد در مزرعاه و نیاز انتخااو علفبا تلجه به نلع 

ها، کارایی آنها کاهش هایی که در حضلر ریزگردکشعلف



 ...گندم هرز های علف کنترل در ها علفکش کارایی بر ریزگردها تأثیر بررسیو همکاران:  الساداتی نقیب 10

 

هاا باشاد. تلاند رو  مناسری در ملاجه با ریزگردنیابد، می

کااش در ایااع آزمااایش ذرا  ریزگاارد روی کااارایی علااف
کاش آتالنتیس ا.دی تأثیری نداشت و همينیع ایع علاف

 های هرز مزرعه داشت.تلان خلبی در کنترل علف
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