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چکیده
بهمنظور بررسی تاثیر تراکمهای یووافوحشوی ،زموان کواربرد و نووف علو کو بور میو ان کنتورل یووافوحشوی،
عملکرد و اج ای عملکرد گندم ،آزمایشی م رعهای به صوورت کورتهوای دوبوار خورد شوده در الو طورح بلوو -
های کامل تصادفی با سه تکورار بوهمنظوردر سوال زراعوی  1392-1393در اسوتان فوارش شهرسوتان مرودشوت ان وام
گرفووتت تووراکمهووای ملتلوو یوووافوحشووی (صوو ر 160 ،80 ،40 ،20 ،و  320بوتووه در مترمربووع) بووهعنوان کوورت
اصوولی ،دو عل و ک و یدوسووول ورونو م وسووول ورونو م و پووایر دی اتیوول (آتالنتوویس 18 ،گوورم موواده موووثره در
هکتار) و کلودینافوپ پروپارژیول (تاپیوک 64 ،گورم مواده مووثره در هکتوار) بوهعنوان کورت فرعوی و زموان کواربرد
مرحله  18زادوکس (هشوتبرگوی) و  23زادوکوس (مرحلوه پن وهزنوی) بوهعنوان کورت فرعوی فرعوی درنظور گرفتوه
شدندت کاه  50درصد وزن خشوک یووافوحشوی (پوارامتر )Den50توسو علو کو کلودینوافوپ پروپارژیول در
دو زمان کواربرد هشوتبرگوی و پن وهزنوی ،بوهترتی در توراکم  127و  95بوتوه در مترمربوع یووافوحشوی و بورای
علو کو یدوسول ورونوم وسووول ورون در دو زمووان هشووتبرگووی و پن ووهزنووی در تووراکمهووای 141و  149بوتووه در
مترمربوع مشوواهده شوودت رشوود م وودد یووافوحشووی در علو کو کلودینووافوپ پروپارژیوول ن ووبت بووه علو کو
یدوسول ورونو م وسول ورون در تمامی توراکمهوا در مرحلوه پن وهزنوی ن وبت بوه هشوتبرگوی بیشوتر بوودت بورآورد
موودل هایبربولیووک بوورای عملکوورد دانووه نشووان داد کووه در عل و ک و کلودینووافوپ پروپارژیوول در دو زمووان کوواربرد
هشتبرگوی و پن وهزنوی ،کواه  50درصودی عملکورد دانوه در توراکمهوای 118و  83بوتوه در متور مربوع یوواف-
وحشوی و در علو کو یدوسوول ورونو م وسوول ورون بورای دو زموان کواربرد در توراکمهوای 423و  221بوتوه در
مترمربع رخ دادت در تراکمهای بوااتر یووافوحشوی ،کواربرد علو کو یدوسوول ورون و م وسوول ورون در مرحلوه
 18زادوکس پیشنهاد میشودت
واژههای کلیدی :رشد مجدد ،علفکش ،عملکرد دانه ،کلودینافوپ پروپارژیل ،یدوسولفورون +مزوسولفورون.
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ABSTRACT
To investigate the effrct of various densities of wild oat, application time and type of herbicide
on wild oat control and yield and yield components of wheat, a split spilt plot experiment was
carried out base on randomized complete block design (RCBD) with 3 replications in a field in
Fars Province )Marvdasht city) in the cropping year of 2014-2015. The different densities of
wild oat (0, 20, 40, 80, 160 and 320 plants m2) as the main plot, two herbicides including
mesosulfuron + iodosulfuron + mefenpyr-diethyl (Atlantis18 g a.i. /ha) and clodinafoppropargyl (Topik, 64 g a.i. /ha) as sub-plot and application time (18 (8 leaves) and 23 Zadoks
(tillering) stages) as sub-sub plot were considered. According to logistic model (parameter
Den50), 127 and 95 wild oats per m2 was required to reach a 50% reduction in dry weight of
wild oat in clodinafop-propargyl herbicide treatment at 8 and 23 Zadoks stages, respectively,
whereas, for 50% reduction in dry weight of wild oat in mesosulfuron + iodosulfuron herbicide
treatment were 141 and 149 wild oats/m2, respectively. The regrowth of wild oat in clodinafoppropargyl compared to mesosulfuron + iodosulfuron herbicides was higher in tillering
compared to 8 leaves in all densities. Hyperbolic model for grain yield showed that in Topik
herbicide treatment at both application times, 50% reduction in the yield was observed in 118
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and 83 wild oats/m2 and in mesosulfuron + iodosulfuron herbicide treatment at both application
times, 50% reduction in the yield was observed in 423 and 221 wild oats/m2.At higher wild oat
densities, of mesosulfuron + iodosulfuron application is recommended at 18 Zadoks stage.
Keywords: Clodinafop-propargyl, grain yield, herbicide, mesosulfuron + iodosulfuron, regrowth

مقدمه
طبیعت چند گونهای بودن اجتماع علفهایهرز در
مزرعه ،تصمیمگیری در مورد انتخاب گزینههای کنترل
شیمیایی را بسیار پیچیده کرده است و اساساً کارایی
علفکشها ،تحت تاثیر گونه و مرحله رشد علفهای-
هرز ،مشخصات خاک و شرایط رطوبتی خاک میباشد
( .)Bennett et al., 2003توزیع علفهایهرز در سرتاسر
مزارع به صورت غیریکنواخت است و علفهایهرز
بیشتر به صورت دستههای انبوه لکهای با تراکمهای باال
دیده میشوند ( .)Wiles et al., 1992درصد کنترل،
بهعنوان یک روش استاندارد جهت ارزیابی کارایی علف-
کش است ،اما اثر برهمکنش بین تراکم علفهرز و میزان
مرگ و میر در این روش استاندارد مورد توجه قرار
نگرفته است .برای علفکشهای برگ مصرف میتوان
انتظار داشت که با افزایش تراکم علفهرز ،به دلیل
همپوشانی کانوپی برگ ،مکانی امن برای گونههای
کوچکتر ایجاد شود ( Mortensen & Dieleman,
 .)1998نتایج تحقیقات در کانادا نشان داده است که
تراکم علفهرز ،قوی ًا با دوره بحرانی همبستگی دارد و
مکانهای که دارای تراکم باالی علفهرز باشند ،شروع
دوره بحرانی کنترل علفهایهرز آنها نیز زودتر از
مکانهایی هست که در آنها تراکم علفهرز پایین و در
حد متوسط است و بنابراین زمان مبارزه نیز زودتر
خواهد بود ( .)Hall et al., 1992یوالفوحشی بهعنوان
یکی از علفهایهرز جدی مزارع غالت شناخته شده
است که دارا بودن قدرت رقابتی باال ،جوانهزنی متناوب،
توان تقلید گیاهی ،درجه باالیی از تغییرات فنوتیپیک،
تولید بذر فراوان و پایداری زیاد بذر در بانک بذر ،آن را
متمایز نموده است ( ;Owen and Powles, 2009
.)Travlos et al., 2010
با وجود تالشهای زیاد برای کنترل علفهرز یوالف-
وحشی از طریق علفکشها ،جمعیت آن همچنان به
پایداری و استقرار خود ادامه داده است و بهصورت
فراوان باقی مانده است و بهعنوان یک رقابتکننده در
تمام نواحی وجود دارد ( Qasem, 2007; Travlos et

 .)al., 2011اثر علفکشهای مختلف و زمان کاربرد
علفکش در گندم و جو نشان داد که علفکش
پینوکسادین در غلضتهای  30و  40گرم ماده موثره
در هکتار ،فنوکساپروپ پی اتیل و کلودینافوپ
پروپارژیل ،دارای بهترین درصد کنترل بر علفهرز
یوالف وحشی بودند و بهترین زمان کنترل علفهرز
یوالفوحشی در ابتدای پنجهزنی بود ( Scursoni et al.,
 .)2011نتایج مطالعهای در یونان نشان داد که کاربرد
علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون ،بیش از 97
درصد بوتههای یوالفوحشی را از بین برد و تنها سه
درصد از آنها پتانسیل بروز مقاومت را داشتند و
پیشنهاد دادند که کاربرد زود هنگام میتواند بسیار مهم
باشد (.)Travlos et al., 2011
نتایج پژوهشی نشان داد که تراکمهای کمتر از  20بوته
در مترمربع یوالفوحشی ،کاربرد علفکش ایمازامتابنز
به  0/13کیلوگرم در هکتار ( 25درصد دوز توصیه شده)
میتواند موثر باشد و زمانی که تراکم به  190بوته در
مترمربع رسید ،مقدار علفکش مورد نیاز جهت کنترل
مناسب 0/40 ،کیلوگرم در هکتار ( 75درصد دوز توصیه
شده) خواهد بود؛ یعنی دوز توصیه شده برای رسیدن
به عملکرد مطلوب و کنترل مناسب یوالفوحشی می-
تواند بسته به تراکم متغیر باشد (.)Wille et al., 1998
 .کارایی علفکشهای ایمازامتابنز بر یوالفوحشی و
گالیفوسینات بر علفهرز سلمه تره ،با اندازه و مرحله
رشدی کاهش یافت ( ;Stougaard et al., 1997
 .)Coetzer et al., 2002همچنین کارایی علفکشها
میتواند تحت تاثیر خصوصیات گیاه مثل عادت رشد،
مورفولوژی برگ ،زاویه برگ و غیره قرار گیرد .با توجه
به تراکمهای متفاوت یوالفوحشی در مزرعه و وجود
علفکشهای مختلف با محل هدف متفاوت ،بایستی
مشخص شود که آیا تراکم علفهرز در واحد سطح می-
تواند بر کارایی علفکشها تاثیرگذار باشد.
بنابراین هدف از انجام این تحقیق ،ارزیابی کارایی
علفکشهای کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک ،بازدارنده
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اسیدهای چرب) و مزوسولفورون+یدوسولفورون+مفن
پایر دی اتیل (آتالنتیس ،بازدارنده اسیدهای آمینه) در
زمانهای مختلف (بر اساس مراحل زادوکس گندم) در
تراکمهای مختلف یوالفوحشی میباشد.
مواد و روشها
این آزمایش به صورت کرتهای دوبار خرد شده
(اسپلیت-اسپلیت پالت) در سه تکرار در استان فارس
(شهرستان مرودشت) در سال زراعی 1392-1393
انجام گرفت .فاکتور اصلی شش سطح تراکم یوالف-
وحشی ( 160 ،80 ،40 20،0و  320بوته در مترمربع)،
کرت فرعی شامل کاربرد دو علفکش مزوسولفورون+
یدوسولفورون +مفن پایر دی اتیل (آتالنتیس  1/5لیتر
در هکتار معادل  18گرم ماده موثره در هکتار) و علف-
کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک  800میلیلیتر در
هکتار معادل  64گرم ماده موثره در هکتار) و کرت
فرعی فرعی شامل زمان کاربرد علفکش در دو مرحله
هشتبرگی (مرحله  18زادوکس گندم) و پنجهزنی
(مرحله  23زادوکس گندم) بود.
گندم رقم پیشتاز بهعنوان رقم رایج در منطقه در نظر
گرفته شد .زمین مورد مطالعه با گاوآهن برگرداندار
شخم زده شد و سپس دو دیسک عمود برهم و یک لولر
جهت انجام عملیات تسطیح انجام شد .مقدار بذر
مصرفی در هکتار 300 ،کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته
شد .عملیات کاشت با بذرپاش سانتریفوژ انجام شد و
سپس با یک دیسک سبک ،بذرهای در خاک دفن
شدند .بعد از کاشت گندم ،کرتهایی به عرض دو متر
و طول چهارمتر در نظر گرفته شدند.
بذرهای یوالف وحشی از مزارع جمعآوری ،تمیز و جهت
جوانهزنی بهتر ،به مدت سه هفته در دمای یخچال
نگهداری شدند و سپس جهت کشت به مزرعه انتقال
داده شدند .بر اساس تراکمهای موجود ،بذرهای یوالف
وحشی در عمق دو سانتیمتری در کرتها کشت شدند.
سبزشدن گندم و یوالفوحشی پس از آبیاری (آب
باران) در آذرماه سال  1392بود .سمپاشی با سمپاش
پشتی با نازل شرهای ،فشار  2/4بار و میزان آب مصرفی
 250لیتر در هکتار انجام شد.
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میزان  200کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل
(پیش کاشت) 300 ،کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن
(اوره  46درصد) به خاک داده شد که  100کیلوگرم از
کود اوره در هکتار به صورت پیش کاشت و مابقی در دو
مرحله در مرحله پنجهزنی و ساقهدهی به صورت سرک
بهکار رفت .کنترل آفت سن در دو مرحله با حشرهکش
دلتامترین به میزان  200میلیلیتر در هکتار انجام
گرفت .دو هفته قبل از برداشت گندم ،از هر کرت ،بوته-
های یوالفوحشی بهصورت تخریبی از سطحی معادل
یک مترمربع برداشت شدند و پس از حشک شدن در
هوای آزاد به مدت پنج روز ،وزن خشک آنها اندازه-
گیری شد.
شمارش بوتههای رشد یافته یوالفوحشی پس از
کاربرد علفکش (ریکاوری یا رشد مجدد) در یک
کوادرات ثابت (یک مترمربع) انجام گردید و تعداد بوته
هایی که پس از کاربرد علفکش به رشد خود ادامه
دادند و زنده مانده بودند و تولید پانیکول نمودند،
بهعنوان رشد مجدد در نظر گرفته شد .نمونهبرداری
مربوط به صفات تعداد سنبله در مترمربع ،عملکرد
بیولوژیک و عملکرد دانه گندم نیز در مرحله رسیدگی
دانه انجام گرفت .برای اندازهگیری عملکرد بیولوژیک و
دانه ،با در نظر گرفتن اثرات حاشیهای ،بوتههای گندم
از سطحی معادل یک مترمربع برداشت شدند و پس از
جداکردن دانه از سنبله ،عملکرد دانه ،و کاه وکلش
اندازهگیری شد .برای برازش دادههای وزن خشک
یوالفوحشی ،از معادله لجستیک سه پارامتره استفاده
شد ((Seefeldt et al., 1995
معادله()1

)𝑥𝑎𝑚 𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝐵(
𝑛𝑒𝐷
1+(𝐷𝑒𝑛50
𝑏)

=𝒀

که در آن :biomassmax :حداکثر وزن خشک یوالف-
وحشی در تراکم باال (زمانی که تراکم به بینهایت میل
میکند) :Den ،تراکم یوالفوحشی :Den50 ،تراکمی
از علفهرز یوالفوحشی که در آن وزن خشک به 50
درصد میرسد و :bشیب خط در نقطه  Den50است.
برای برازش درصد رشد مجدد یوالفوحشی (ریکاوری)،
از معادله چهار پارامتره لجستیک استفاده شد
(:(Seefeldt et al., 1995

معادله()2

)𝑥𝑎𝑚𝑌(𝑌𝑚𝑖𝑛+
𝑛𝑒𝐷
1+(𝐷𝑒𝑛50
𝑏)

𝒀 = 𝑌𝑚𝑖𝑛 +
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که در آن :Ymin :کمترین درصد رشد مجدد در کمترین
تراکم یوالفوحشی :Ymax ،بیشترین درصد رشد مجدد
در بیشترین تراکم یوالفوحشی :Den50 ،تراکمی که
در آن 50 ،درصد رشد مجدد اتفاق میافتد (بین Ymax
و  )Y minو  :bشیب خط در نقطه  Den50میباشد.
برای برازش دادههای مربوط به تعداد سنبله در
مترمربع ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم از
معادله هایپربولیک دوپارامتره استفاده شد ( Kim et
:)al., 2002
𝑏𝑎
𝑥∗𝑏 = 𝐲
معادله()3
که در آن :a :حداکثر عملکرد دانه در شرایط عدم تداخل
یوالفوحشی :b،تراکمی از یوالفوحشی که در آن
تراکم ،عملکرد دانه  50درصد کاهش مییابد و :X
تراکم یوالفوحشی است.
میزان همبستگی بین مقادیر مشاهده شده و پیشبینی
شده با استفاده از ضریب تبین ( )R2و همچنین جذر
میانگین مربعات خطا ( )RMSEتعیین شد که در واقع
شاخصی است که اختالف نسبی بین مقادیر شبیهسازی
شده و مشاهدات را نشان میدهد و توصیفی از قابلیت
پیشبینی مدل میباشد.

معادله( )4

1
RMSE    (Yobs  Ypred ) 2
n

که در آن :Yobs:مقادیر مشاهده شده :Ypred ،مقادیر
پیشبینی شده و  :Nتعداد مشاهدات است.
هر چه مقدار  RMSEکمتر باشد ،نشاندهنده آن است
که مدل برازش مناسبتری داشته است .جهت برازش
داده ها از نرم افزار سیگماپالت ()Sigma plot 12/2
استفاده شد.
نتایج و بحث
وزن خشک یوالفوحشی و رشد مجدد یوالف-
وحشی
در شرایط کاربرد دو علفکش کلودینافوپ پروپارژیل و
یدوسولفورون +مزوسولفورون در مرحله هشت برگی،
وزن خشک یوالفوحشی نسبت به زمان پنجهزنی کمتر
بود ،ولی در علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در مرحله
هشتبرگی ،وزن خشک یوالفوحشی به مراتب بیشتر

از علفکش یدوسولفورون +مزوسولفورون در زمان
پنجهزنی بود (شکل  .)A-1در تراکمهای باالتر از 160
بوته در مترمربع ،با تاخیر در زمان سمپاشی از مرحله
هشتبرگی به مرحله پنجهزنی ،افزایش وزن خشک
یوالفوحشی بسیار چشمگیر بود و دلیل این افزایش را
میتوان عدم کنترل و همچنین فرار بعضی از بوتههای
یوالفوحشی از علفکش نسبت داد .تا تراکم  80بوته
در مترمربع در شرایط کاربرد علفکش یدوسولفورون+
مزوسولفورون در دو زمان کاربرد هشتبرگی و پنجه-
زنی ،وزن خشک یوالفوحشی روند ثابتی را دنبال کرد
و از تراکم  100بوته در مترمربع در شرایط کاربرد علف-
کش یدوسولفورون +مزوسولفورون در مرحله پنجهزنی،
وزن خشک یوالفوحشی نیز نسبت به مرحله هشت-
برگی افزایش یافت .درصد رشد مجدد یوالفوحشی
(ریکاوری) بعد از کاربرد علفکش در شرایط کاربرد
علفکش یدوسولفورون +مزوسولفورون در مرحله
هشتبرگی ،دارای کمترین میزان بود و این روند تا
تراکم  80بوته در مترمربع بسیار ناچیز بود و از تراکم
 80بوته در مترمربع ،میزان رشد مجدد در تیمار کاربرد
علفکش یدوسولفورون +مزوسولفورون در مرحله
هشتبرگی افزایش یافت (شکل  .)A -1در شرایط
کاربرد علفکش یدوسولفورون +مزوسولفورون در زمان
پنجهزنی نیز درصد رشد مجدد نسبت به علفکش
کلودینافوپ پروپارژیل کمتر بود ،اما در تراکمهای باالتر
یوالفوحشی مانند  160و  320بوته در مترمربع ،درصد
رشد مجدد یوالفوحشی افزایش یافت (شکل .)B -1
در شرایط کاربرد علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در
مرحله هشتبرگی ،درصد رشد مجدد یوالفوحشی45 ،
تا  50درصد در تراکمهای  20تا  80بوته در مترمربع
بود و با تاخیر در سمپاشی و اعمال علفکش
کلودینافوپ پروپارژیل در مرحله پنجهزنی ،درصد رشد
مجدد بین  50تا  60درصد در تراکمهای  20تا  80بوته
در مترمربع بود (شکل  .)B-1در تراکمهای باالی
یوالفوحشی ،درصد رشد مجدد در مرحله پنجهزنی
نسبت به مرحله هشتبرگی در دو علفکش بیشتر بود
(شکل .)B-1
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شکل  -1رابطه بین تراکمهای مختلف یوالفوحشی و وزن خشک یوالفوحشی ،درصد رشد مجدد در تیمارهای مختلف علفکش
و زمان کاربرد
Figure 1. Relationship between different density of wild oat and biomass, regrowth percentage at different
herbicide treatments and application times

برررر اسررراس پرررارامتر  biomassmaxکررره برررهعنوان
بیشررترین وزن خشررک در برراالترین تررراکم یرروالف-
وحشرری در نظررر گرفترره میشررود ،وزن خشررک در
کاربرد علرفکرش کلودینرافوپ پروپارژیرل در مرحلره
پنجررهزنرری نسرربت برره علررفکررش یدوسررولفورون+
مزوسرولفورون در زمران هشرتبرگری سره برابرر برود
(جرردول .)1-در علررفکررش کلودینررافوپ پروپارژیررل
در برراالترین تررراکم یرروالفوحشرری بررین دو زمرران
هشررتبرگرری و پنجررهزنرری ،اخررتالف زیررادی وجررود
نداشررت و ایررن در حررالی بررود کرره در علررفکررش
یدوسرررولفورون +مزوسرررولفورون ،برررین وزن خشرررک
یوالفوحشری برین زمران هشرتبرگری و پنجرهزنری،
تقریبررا  360گرررم در مترمربررع اخررتالف مشرراهده
شررد .پررارامتر  Den50کرره تراکمرری اسررت کرره در آن،
وزن خشررک برره  50درصررد حررداکثر خررود مرریرسررد،
در علررفکررش یدوسررولفورون +مزوسررولفورون نسرربت
بررره علرررفکرررش کلودینرررافوپ پروپارژیرررل ترررراکم
بیشرررتری نیررراز برررود ،بهطوریکررره در علرررفکرررش

کلودینررافوپ پروپارژیررل در دو زمرران بررهترتیب 127
و  95بوترررره در مترمربررررع و برررررای علررررفکررررش
یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در دو زمرران کرراربرد
بررررهترتیب  141و  149بوترررره در مترمربررررع بررررود
(جدول  .)1یروالفهرایی کره در هفترههرای اول پرس
از دریافررت اولررین بارنرردگی سرربز مرریشرروند ،معمرروال
دارای سرررعت رشررد نسرربی بیشررتری بودنررد و ترراخیر
در زمان سرمپاشری ،ایرن احتمرال را بره وجرود مری-
آورد کرره تعرردادی از یرروالفهررای سبزشررده ،در زیررر
کررانوپی گنرردم و یرروالف قرررار گرفترره باشررند و در
نتیجه میزان دریافت علرفکرش آنهرا کمترر خواهرد
بررود .از ایررن رو در تررراکم  320بوترره در مترمربررع
یرروالف وحشرری ،فرررار بوتررههررای یرروالف وحشرری از
علررفکررش مرریتوانررد احتمرراالً دلیررل افررزایش وزن
خشرررک یررروالف وحشررری باشرررد .از طررررف دیگرررر،
باکرراربرد کلودینررافوپ پروپارژیررل احتمرراالً برره دلیررل
بروز مقاومت یروالفوحشری بره ایرن علرفکرش ،وزن
خشررک آن افررزایش یافترره اسررت .نتررایج Stougaard
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 )2004( et al.نشرران داد کرره کرراربرد علررفکررش در
زمررران دو ترررا چهرررار برگررری برومررروس ( Bromus
 )tectorumدر پاییز نسربت بره کراربرد علرفکرش در
مرحله پنجرهزنری (در بهرار) ،منجرر بره کنتررل بهترر
ایررن علررفهرررز توسررط علررفکررش ایمازامرراکس شررد.
همچنررین دوز مررورد نیرراز برررای کرراهش  50درصررد

وزن خشررک برومرروس در شرررایط کرراربرد در مرحلرره
دو تررا چهررار برگرری در دو سررال بررهترتیب  6/2و 5/5
گرم ماده مروثره در هکترار در بهرار برود ،درحرالیکره
برررای کرراهش  50درصررد وزن خشررک برومرروس ،برره
 26/5و  19/2گرررم مرراده مرروثره در هکتررار در پرراییز
نیاز بود.

جدول  -1پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش دادههای اثر تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد بر وزن خشک یوالف-
وحشی به تابع لجستیک سه پارامتره
Table 1. Parameters estimated of the 3 parameters Logistic equation fitted to the effects of different
herbicides and application times on wild oat dry weight data

RMSE
43.72
72.68
140.71
164.47

R2
0.94
0.95
0.90
0.91

Den50
)141.76(15.46
)149.76(11.83
)127.80(33.96
)95.46(15.64

b
)3.00(0.72
)3.51(0.93
)1.89(0.54
)2.19(0.58

parameters
Biomass max
)490.02(49.37
)867.35(72.68
)1436.13(258.97
)1582.58(171.81

Application times
8leaves
Tillering
8leaves
Tillering

Herbicides
Atlantis
Topik

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشند.
آتالنتیس :مزوسولفورون +یدوسولفورون و مفنپایر دی اتیل ،تاپیک :کلودینافوپ پروپارژیل.
The values in the parentheses are standard errors. Atlantis= Mesosulfuron + Iodosulfuron + Mefenpyr-diethyl, Topik= Clodinafoppropargyl.

کمترررین درصررد رشررد دوبرراره در کمترررین تررراکم
یررروالفوحشررری (حرررد پرررایین) ،بررره علرررفکرررش
یدوسرررولفورون +مزوسرررولفورون در زمررران هشرررت
برگرری و  13/57درصررد بررود و در شرررایط کرراربرد
علررفکررش یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در زمرران
پنجررهزنرری ،برره  21/09درصررد رسررید (جرردول .)2
بیشترین درصرد رشرد مجردد ،بره کراربرد علرفکرش
کلودینررافوپ پروپارژیررل در زمرران پنجررهزنرری (51/29
درصررد) و در مرحلرره هشررتبرگرری ( 43/23درصررد)
بود .در واقع نترایج نشران داد کره در کمتررین ترراکم
(حررد پررایین) ،درصررد رشررد دوبرراره یرروالفوحشرری در
شرررایط کرراربرد علررفکررش کلودینررافوپ پروپارژیررل
نسرربت برره علررفکررش یدوسررولفورون +مزوسررولفورون
در زمرران هشررتبرگرری و پنجررهزنرری ،بررهترتیب سرره و
 2/4برابررر بیشررتر بررود (جرردول  .)2بیشررترین رشررد
مجررردد یررروالفوحشررری ،بررره کررراربرد علرررفکرررش
کلودینرررافوپ پروپارژیرررل در مرحلررره پنجرررهزنررری
( 79/16درصررد) و در زمرران هشررتبرگرری (70/87
درصرد) تعلرق داشررت (جردول  .)2در شررایط کرراربرد
علرفکررش یدوسرولفورون +مزوسررولفورون ،برر اسرراس
پررارامتر ( Ymaxحررد برراال) ،بیشررترین درصررد رشررد
مجرردد در مرحلرره هشررتبرگرری ( 42درصررد) و در

مرحلرره پنجررهزنرری ( 62/86درصررد) بررود (جرردول .)2
در تررراکمهررای برراالتر یرروالفوحشرری ،میررزان رشررد
مجرردد یرروالفوحشرری در علررفکررش کلودینررافوپ
پروپارژیل در مرحله پنجرهزنری نسربت بره علرفکرش
یدوسرررولفورون +مزوسرررولفورون در شررررایط کررراربرد
هشتبرگری ،تقریبرا دو برابرر برود .ترراکم مرورد نیراز
برررای رسرریدن برره کرراهش  50درصرردی رشررد مجرردد
در شررررایط کررراربرد علرررفکرررش یدوسرررولفورون+
مزوسرررولفورون در مرحلرررره هشررررتبرگرررری ،دارای
بیشررررترین مقرررردار و کمترررررین در علررررفکررررش
یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در مرحلرره پنجررهزنرری
بررود (ج ردول .)2بررا افررزایش تررراکم علررفهرررز ،زمرران
کرراربرد بایسررتی در مراحررل زودتررر صررورت گیرررد تررا
میررزان فرررار از علررفکررش در بوتررههررای کرره در زیررر
سررایر علررفهررای هرررز هسررتند برره حررداقل برسررد.
 )1992( Chism et alدریافتنررد کرره علررفهررایهرررز
در مراحل اولیه رشد به علرفکرشهرای پرسرویشری
حسرراس هسررتند و مرحلرره رشرردی ب رهوسرریله انرردازه
گیرراه ،سررطح برررگ ،ترکیبررات کوتیکررول و ارتبرراط
بین مبدا و منبرع تاثیرگرذار مریباشرد .ایرن محققرین
گرررزارش کردنرررد کررره کنتررررل علرررف خرچنررر
( )Digitaria sangunalis Lبهوسرریله علررفکررش،
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تحررت ترراثیر مرحلرره رشرردی مرریباشررد و ترراخیر در
زمان کاربرد علرفکرش ،منجرر بره افرزایش دوز مرورد
نیاز جهت کنترل مناسب علفهرز میگردد.
 )1999( Dieleman et alگرررزارش کردنرررد کررره
گیاهچررههررای گاوپنبرره ( Abutilon theophrasti
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 )Medicدر آفترررابگردان ()Helianthus annuus L

در تراکمها باالتر ،منجر بره زنردهمرانی بیشرتر بعرد از
کاربرد علفکش نسربت بره ترراکمهرای پرایین شرد و
دلیررل عرردم کنترررل را برره دریافررت کمتررر علررفکررش
نسبت دادند.

جدول  -2پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش دادههای اثر تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد بر درصد
رشد مجدد یوالفوحشی به تابع لجستیک سه پارامتره
Table 2. Parameters estimated of the 3 parameters Logistic equation fitted to the effects of different
herbicides and application times on wild oat regrowth percentage

RMSE
3.89
5.97
2.91
5.08

R2
0.89
0.90
0.94
0.83

Den50
)142/59(17.76
)100.66(12.98
)125.47(11.27
)105.55(18.44

b
)3.61(1.64
)5.21(2.30
)4.35(1.16
)3.69(1.75

parameters
Ymax
)42.19(3.56
)62.86(3.65
)70.87(1.98
)79.16(3.64

Ymin
)13.57(1.87
)21.09(2.54
)43.23(1.26
)51.29(2.40

Application times
8leaves
Tillering
8leaves
Tillering

Herbicides
Atlantis
Topik

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشند .آتالنتیس :مزوسولفورون +یدوسولفورون و مفنپایر دی اتیل ،تاپیک :کلودینافوپ
پروپارژیل
The values in the parentheses are standard errors. Atlantis= Mesosulfuron + Iodosulfuron + Mefenpyr-diethyl, Topik= Clodinafoppropargyl.

تعداد سنبله در مترمربع
تعداد سرنبله در مترمربرع برا افرزایش ترراکم یروالف-
وحشررری در تمرررامی تیمارهرررا کررراهش یافرررت و
بیشرررترین کررراهش در علرررفکرررش کلودینرررافوپ
پروپارژیل در مرحله پنجرهزنری مشراهده شرد (شرکل
 .)2تعررداد سررنبله در مترمربررع در تررراکم  320بوترره
در مترمربررع یرروالفوحشرری در تیمررار کرراربرد علررف-
کرررش یدوسرررولفورون +مزوسرررولفورون در زمررران
هشرررتبرگررری ،برابرررر برررا کررراربرد علرررفکرررش
یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در زمرران پنجررهزنرری
در تررراکم  220بوترره در مترمربررع یرروالفوحشرری بررود
(شرررکل  .)2تعرررداد سرررنبله در مترمربرررع در ترررراکم
 320بوترره در متررر مربررع یرروالفوحشرری در تیمررار
کرراربرد علررفکررش یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در
زمررران پنجرررهزنررری 285 ،برررود .تعرررداد سرررنبله در
مترمربررررع در تیمررررار علررررفکررررش کلودینررررافوپ
پروپارژیررل در مرحلرره هشررتبرگرری 190 ،بوترره در
مترمربررع و در تیمررار کرراربرد کلودینررافوپ پروپارژیررل
در مرحله پنجرهزنری 142 ،بوتره در مترمربرع بررآورد
شررد (شررکل  .)2بنررابراین نتررایج نشرران داد کرره بررا
ترراخیر در زمرران کرراربرد هررر دو علررفکررش ،تعررداد
سرررنبله در مترمربرررع کررراهش یافرررت و رونرررد ایرررن

کرراهش در تررراکمهررای برراالی  80بوترره در مترمربررع
یوالفوحشی ،بسیار مشهودتر بود (شکل .)2
تررراکم مررورد نیرراز برررای رسرریدن برره کرراهش 50
درصرردی تعررداد سررنبله در مترمربررع متفرراوت بررود و
در شررررایط کررراربرد علرررفکرررش یدوسرررولفورون+
مزوسولفورون ،بره ترراکم بیشرتری نسربت بره علرف-
کررش کلودینررافوپ پروپارژیررل نیرراز بررود (جرردول .)3
کرراهش  50درصررد تعررداد سررنبله در مترمربررع در
شرررررایط کرررراربرد علررررفکررررش یدوسررررولفورون+
مزوسررولفورون در زمرران هشررتبرگ ری 552 ،عرردد در
مترمربرررع و در زمررران پنچرررهزنررری 321 ،عررردد در
مترمربررع پرریشبینرری شررد (جرردول  .)3در علررفکررش
کلودینررافوپ پروپارژیررل در دو زمرران کرراربرد علررف-
کررش در مرحلرره هشررتبرگرری و پنجررهزنرری ،تررراکم
مورد نیراز بررای کراهش  50درصرد تعرداد سرنبله در
مترمربررع بررهترتیب  204و  164بوترره در مترمربررع
برررود (جررردول  .)3در علرررفکرررش کلودینرررافوپ
پروپارژیل با ترراکم کمترر یروالفوحشری ،بره کراهش
 50درصررد رسررید کرره ایررن امررر ،نشرران دهنررده آن
است که این علفکرش در کنتررل علرفهررز نراموفق
برروده اسررت و در نتیجرره در تررراکمهررای پررایین برره
کرراهش  50درصررد مرریرسررد .در شرررایط کرراربرد
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علفکرش کلودینرافوپ پروپارژیرل در مرحلره پنجره-
زنرری ،تررراکم مررورد نیرراز برررای کرراهش  50درصررد
یروالفوحشری نسرربت برره علررفکررش یدوسررولفورون+

مزوسرررولفورون در شررررایط کررراربرد هشرررتبرگررری،
تقریبا یک سوم بود (جدول .)3
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شکل -2رابطه بین تراکمهای مختلف یوالفوحشی و تعداد سنبله در مترمربع در تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد
Figure 2. Relationship between different density of wild oat and number of spike per m 2 at different
herbicides and application times

در شررررایط کررراربرد علرررفکرررش یدوسرررولفورون+
مزوسرررولفورون برررین دو زمررران کررراربرد در مرحلررره
هشرتبرگری و پنجرهزنری ،بررای رسریدن بره کرراهش
 50درصرردی تعررداد سررنبله در مترمربررع 220 ،بوترره
در مترمربررع اخررتالف وجررود داشررت ،درحررالیکرره در
شرررایط کرراربرد علررف کلودینررافوپ پروپارژیررل ،ایررن
میررزان  40بوترره در مترمربررع بررود (جرردول  .)3در
ترراکمهررای براالتر یروالفوحشری و عرردم کنتررل ،برره
خصررروص در علرررفکرررش کلودینرررافوپ پروپارژیرررل
انتظررار مرریرود کرره فضررای الزم برررای رشررد گنرردم از

بررین رود و در نتیجرره منررابع رقابررت از جملرره نررور،
فضررا و مررواد غررذایی در اختیررار یرروالفوحشرری قرررار
گیرد که منجرر بره کراهش تعرداد سرنبلههرای برارور
میشررود .نتررایج تحقیقررات  )2016( Li et al.نشرران
داد کرره بررا افررزایش تررراکم علررفهرررز برومرروس
( ،)Bromus japonicusتعرررررداد سرررررنبله در
مترمربررع کرراهش یافررت ،بهطوریکرره تعررداد سررنبله
در شرررایط برردون علررفهرررز ،از  570برره کمتررر از
 350سررنبله در مترمربررع در شرررایط تررداخل 300
بوته در مترمربع بروموس رسید.

جدول  -3پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش دادههای اثر تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد بر تعداد
سنبله در مترمربع به تابع هایپربولیک دو پارامتره

Table 3. Parameters estimated of the 2 parameters hyperbolic equation fitted to the effects of different
herbicides and application times on number of spike per m2
RMSE
27.46
46.80
29.84
25.80

R2
0.88
0.82
0.94
0.94

b
)552.42(73.12
)321.78(56.13
)204.35(21.23
)164.00(16.49

Parameters
a
)519.25(10.25
)557.94(18.79
)544.66(12.93
)528.46(13.00

Application times
8leaves
Tillering
8leaves
Tillering

Herbicides
Atlantis
Topik

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشند .آتالنتیس :مزوسولفورون +یدوسولفورون و مفنپایر دی اتیل ،تاپیک :کلودینافوپ پروپارژیل
The values in the parentheses are standard errors. Atlantis= Mesosulfuron + Iodosulfuron + Mefenpyr-diethyl, Topik= Clodinafoppropargyl.
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یدوسررولفورون +مزوسررولفورون ،بررا توجرره برره تررراکم
برراالی یرروالفوحشرری ( 320بوترره در مترمربررع) و در
مرحلرره پنجررهزنرری ،سررهم دریررافتی از علررفکررش
توسررط بوتررههررای یرروالفوحشرری در کررانوپی گنرردم و
یرروالف کرراهش یافررت و بررا توجرره برره تعررداد پنجرره
موجررود ایررن احتمررال وجررود دارد کرره بررا دریافررت
نکررردن علررفکررش برره رشررد خررود ادامرره دهنررد و بررا
ایجرراد رقابررت سرربب برره کرراهش عملکرررد بیولوژیررک
گنرردم شرروند؛ بنررابراین در تررراکمهررای برراالتر ،زمرران
زودتر سمپاشری مریتوانرد منجرر بره افرزایش کرارایی
علف کش و کنترل مناسب شود.
پررارامتر  bنشرران دهنررده میررزان تررراکم مررورد نیرراز
برای کراهش  50درصرد عملکررد بیولوژیرک برود کره
مقرردار آن بررین علررفکررشهررای مختلررف و زمرران
کرراربرد ،متفرراوت بررود (جرردول .)4-در کرراربرد علررف-
کرررش یدوسرررولفورون +مزوسرررولفورون نسررربت بررره
علررفکررش کلودینررافوپ پروپارژیررل ،مقرردار تررراکم
مرررورد نیررراز بررررای کررراهش  50درصرررد عملکررررد
بیولوژیررک گنرردم بیشررتر بررود (جرردول  .)4نتررایج
نشرران داد کرره در کرراربرد عل رفکررش یدوسررولفورون+
مزوسررولفورون در مرحلرره هش رتبرگرری ،تررراکم برررای
کرراهش  50درصررد عملکرررد بیولوژیررک 393 ،بوترره
در مترمربررع بررود ،درحررالیکرره در کرراربرد علررفکررش
یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در زمرران پنجررهزنرری،
 207بوته در مترمربع بود (جدول .)4

عملکرد بیولوژیک گندم
بیشررترین کرراهش عملکرررد بیولوژیررک در تیمررار 320
بوتررره در مترمربرررع و علرررفکرررش کلودینرررافوپ
پروپارژیل در مرحله پنجرهزنری مشراهده شرد (شرکل
 .)3در شرررایط کرراربرد علررفکررش یدوسررولفورون+
مزوسررولفورون تررا تررراکم  160بوترره در مترمربررع،
رونررد کرراهش عملکرررد بیولوژیررک کمتررر بررود و از
تررراکم  160بوترره ،شرریب کرراهش عملکرررد بیولوژیررک
افررزایش یافررت (شررکل  .)3در کرراربرد علررفکررش
یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در مرحلرره هشررت-
برگرری ،عملکرررد بیولوژیررک گنرردم برابررر بررا کرراربرد
علررفکررش یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در مرحلرره
پنجررهزنرری در تررراکم  160بوترره در مترمربررع یرروالف-
وحشرری بررود (شررکل .)3در علررفکررش کلودینررافوپ
پروپارژیررل در دو مرحلرره کرراربرد ،میررزان عملکرررد
بیولوژیررک نسرربت برره علررفکررش یدوسررولفورون+
مزوسررولفورون کرراهش بیشررتری داشررت و در تررراکم-
هررای پررایین یرروالفوحشرری نیررز میررزان عملکرررد
بیولوژیررک کرراهش یافررت (شررکل  .)3در تررراکم 320
بوترره در مترمربررع و عرردم کنترررل مناسررب یرروالف-
وحشی توسرط علرفکرشهرا و افرزایش وزن خشرک،
انتظررار مرریرود کرره بررا داشررتن ارتفرراع بیشررتر نسرربت
برره گنرردم و در اختیررار داشررتن بیشررتر فضررا و بهررره-
برررداری از منررابع رقابررت ،منجررر برره کرراهش شرردید
عملکررررد بیولوژیرررک گنررردم شرررود .در علرررفکرررش
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شکل -3-رابطه بین تراکمهای مختلف یوالفوحشی و عملکرد بیولوژیک در تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد

Figure 3. Relationship between different density of wild oat and number of spike per m 2 at different
herbicides and application times
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جدول  -4پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش دادههای اثر تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد بر عملکرد بیولوژیک
گندم به تابع هایپربولیک دو پارامتره
Table 4. Parameters estimated of the 2 parameters hyperbolic equation fitted to the effects of different
herbicides and application times on wheat biological yield
RMSE
840.42
122.10
814.43
941.80

R2
0.87
0.88
0.94
0.95

b
)393.59(53.22
)207.48(33.15
)135.18(14.55
)83.37(9.72

Parameters
a
)13702.67(327.64
)14609.23(530.85
)13683.65(380.62
)14149.36(478.52

Application times
8leaves
Tillering
8leaves
Tillering

Herbicides
Atlantis
Topik

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشند .آتالنتیس :مزوسولفورون +یدوسولفورون و مفنپایر دی اتیل ،تاپیک :کلودینافوپ
پروپارژیل

The values in the parentheses are standard errors. Atlantis= Mesosulfuron + Iodosulfuron + Mefenpyr-diethyl, Topik= Clodinafoppropargyl.

در شرایط کراربرد علرفکرش کلودینرافوپ پروپارژیرل
در دو مرحله هشرتبرگری و پنجرهزنری ،ترراکم بررای
کرراهش  50درصررد عملکرررد بیولوژیررک بررهترتیب
برابرر  135و  83بوتره در مترمربرع برود .نترایج نشرران
داد کرره در شرررایط کرراربرد علررفکررش کلودینررافوپ
پروپارژیررل ،در تررراکمهررای پررایینتررری از یرروالف-
وحشرری ،کرراهش  50درصررد عملکرررد بیولوژیررک روی
خواهد داد و دلیرل آن مریتوانرد عردم کنتررل علرف-
هرررز یرروالفوحشرری در شرررایط کرراربرد علررفکررش
کلودینررافوپ پروپارژیررل باشررد .در کرراربرد علررفکررش
یدوسررولفورون +مزوسررولفورون بررین دو زمرران کرراربرد
علفکرش در مرحلره هشرتبرگری نسربت بره پنجره-
زنی 180 ،بوتره در مترمربرع اخرتالف وجرود داشرت،
درحرررالیکررره در کررراربرد علرررفکرررش کلودینرررافوپ
پروپارژیل ،تفاوت برین دو زمران کراربرد هشرتبرگری
و پنجررهزنرری 50 ،بوترره در مترمربررع بررود (جرردول .)4
با کنترل علرفهرایهررز در مراحرل اولیره در ترراکم-
هرای کمتررر از  100بوترره در مترمربرع یرروالفوحشرری
میتروان فضرای مناسرب رشرد را بررای گنردم فرراهم
نمود و با عردم رقابرت مریتوانرد میرزان مراده خشرک
تولیرردی خررود را افررزایش دهررد .حررال بررا توجرره برره
تررراکمهررای بیشررتر یرروالفوحشرری و عرردم کنترررل
مناسررب ،مرریترروان انتظررار داشررت کرره میررزان مرراده
خشک تولیردی یروالفوحشری نسربت بره گنردم ،بره
دلیررل توانررایی رقابررت برراال در جررذب نررور و منررابع
غررذایی افررزایش باشررد و منجررر برره کرراهش مرراده
خشرررک تولیررردی گنررردم شرررود .نترررایج تحقیقرررات
 )2014( Rezvani et al.نشرران داد کرره بررا افررزایش
ترررراکم خرررردلوحشررری از صرررفر بررره  32بوتررره در

مترمربررع ،عملکرررد بیولوژیررک گنرردم رقررم آرتررا از
 13900بررره  4800کیلررروگرم در هکترررار کررراهش
یافت.
عملکرد دانه گندم
درتررراکم  320بوترره در مترمربررع یرروالفوحشرری و در
کاربرد علرفکرش کلودینرافوپ پروپارژیرل در مرحلره
پنجررهزنرری ،عملکرررد دانرره کرراهش شرردیدی داشررت و
دلیررل ایررن کرراهش عملکرررد دانرره را مرریترروان برره
افررزایش وزن خشررک یرروالفوحشرری برره دلیررل عرردم
کنترررل مناسررب و رشررد مجرردد یرروالفهررای وحشرری
نسرررربت داد .در شرررررایط کرررراربرد علررررفکررررش
کلودینررافوپ پروپارژیررل ،احتمرراال برره دلیررل مقاومررت
یرروالفوحشرری برره ایررن گررروه علررفکررش و عرردم
کنتررررل ،وزن خشرررک یررروالفوحشررری افرررزایش و
عملکرررد دانرره کرراهش مررییابررد .در  320بوترره در
مترمربع یوالفوحشری ،عملکررد دانره برین  1200ترا
 1500کیلوگرم در هکتار بود (شکل .)4
کرراربرد علررفکررش گالیفوسرریت در ذرت مقرراوم برره
گالیفوسیت در سره ترراکم سره ،شرش و  66بوتره در
مترمربررع سررورگوم نشرران داد کرره کرراربرد علررفکررش
در مرحلرره  v4نسرربت برره  ،v8علررفهرررز را بهتررر
کنترررل کرررد و عملکرررد دانرره ذرت نزدیررک تیمررار
شاهد بردون علرفهررز بره دسرت آمرد .همچنرین در
تررراکمهررای برراالتر علررفهرررز سررورگوم زمرران کرراربرد
 v4نسررربت بررره  v6و  v8در کنتررررل علرررفهررررز
تاثیرگررذارتررر بررود .در شرررایط کرراربرد علررفکررش در
مرحلرره  ،v8عملکرررد دانرره  12تررا  15درصررد کرراهش
یافت .نتایج آن تحقیرق نشران داد کره کراربرد علرف-
کررش پررسرویشرری زمررانی مرریتوانررد موفقیررت آمیررز

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،52شمارة  ،1بهار 1400

باشررد کرره تررراکم علررفهرررز و زمرران کرراربرد بررهعنوان
یک عنصرر کلیردی در نظرر گرفتره شرود ( Myers et
 .)al., 2005کرراربرد علررفکررش در مرحلررره  v8در
تررراکم  66بوترره در مترمربررع سررورگوم ،منجررر برره
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کاهش کنترل علفهررز و کراهش عملکررد دانره شرد
و دلیررل ایررن کرراهش را کررانوپی ذرت و جلرروگیری از
برخررورد کررافی علررفکررش برره علررفهرررز در کررانوپی
متراکم عنوان کردند.
7000
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Topik+8leaves
Topik+tillering
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شکل - 4رابطه بین تراکمهای مختلف یوالفوحشی و عملکرد دانه در تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد

Figure 4. Relationship between different density of wild oat and wheat grain yield at different herbicides
and application times

 50درصررد کرراهش عملکرررد دانرره در علررفکررش
کلودینررافوپ پروپارژیررل نسرربت برره یدوسررولفورون+
مزوسررولفورون ،در تررراکمهررای کمتررری از یرروالف
وحشررری اتفررراق افتررراد .در کررراربرد علرررفکرررش
یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در دو زمرران هشررت-
برگی و پنجرهزنری ،کراهش  50درصرد عملکررد دانره
برررهترتیب  423و  221بوتررره در مترمربرررع یررروالف
وحشرری بررود و در علررفکررش کلودینررافوپ پروپارژیررل
در دو زمرران هشررتبرگرری و پنجررهزنرری 118 ،و 83
عرردد در مترمربررع برررآورد شررد (جرردول  .)5در علررف-
کش کلودینرافوپ پروپارژیرل بره دلیرل عردم کنتررل
مناسب 50 ،درصرد کراهش عملکررد دانره نسربت بره
علررفکررش یدوسررولفورون +مزوسررولفورون در تررراکم
هررای پررایینتررری برررآورد شررد (جرردول .)5-نتررایج
 )2012( Lati et al.نشرران داد کرره در تررراکم کررم و
برراالی اویارسررالم ،زمرران کرراربرد علررفکررش تررری
فلوکسرری سررولفورون برررای کنترررل اویارسررالم بررر

اساس وزن خشرک و سرطح بررگ مریتوانرد متفراوت
باشد و در تراکمهرای پرایین مریتوانرد زمران کراربرد
را به تراخیر انرداخت ،امرا در ترراکمهرای براال ،علرف-
کررش بایررد زودتررر مصرررف شررود ،بررهطرروریکرره بررر
اسرراس مرردلهررای ارا رره شررده توسررط ایررن محققررین
بررای یررک دوره کنترررل مناسرب بررر مبنررای بیومرراس
در  626درجررره روز مررروثر ( Effective Degree
 )Dayبرررای تررراکم پررایین و برررای تررراکم برراال در
 483درجرره روز مرروثر و بررر اسرراس پوشررش سررطح
بررگ ( )Leaf Cover Areaبرررای تررراکمهررای پررایین
 786درجرره روز مرروثر و در تررراکمهررای برراال در 502
درجرره روز مرروثر زمرران کنترررل برره دسررت آمررد و در
تراکمهای براالتر ،کنتررل بایرد زودترر صرورت گیررد.
بررهعنوان یررک روش مرردیریتی در مررزارع آلرروده برره
تررراکم برراالی یرروالفوحشرری ،کرراربرد دوزهررای خرررد
شده میتواند تا حدودی مروثر باشرد ،چررا کره نترایج
 )2004(Lockhart and Howattنشرران داد کرره در

زارع و همکاران :مطالعه پاسخهای مرفوفیزیولوژیکی الینهای امیدبخش غله جدید و تراریخت ...
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کرراربرد علررفکررشهررای مختلررف ،میررزان زنرردهمررانی
بوتههرای یروالف وحشری 100بوتره در مترمربرع برود
کرره در تیمررار شرراهد عرردم کرراربرد علررفکررش ،تعررداد
بوتررههررای رشررد یافترره  444عرردد بررود .آنهررا نتیجرره
گرفتند کره یرک برار کراربرد دوزهرای کراهش یافتره

علررفکررش فنوکسرراپروپ نمرریتوانررد مرروثر باشررد و
کرراربرد دو بررار  24و  31گرررم در هکتررار منجررر برره
کراهش تررراکم یرروالفوحشری بررهترتیب  17و  7گیرراه
در مترمربع گردید.

جدول  -5پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش دادههای اثر تیمارهای مختلف علفکش و زمان کاربرد بر عملکرد دانه گندم به
تابع هایپربولیک دو پارامتره
Table 5. Parameters estimated of the 2 parameters hyperbolic equation fitted to the effects of different
herbicides and application times on wheat seed yield

RMSE
354.46
716.04
434.32
454.60

R2
0.88
0.81
0.94
0.94

b
)423.53(52.45
)221.83(45.02
)118.52(13.31
)83.86(10.32

Parameters
a
)6310.82(133.32
)6778.22(305.88
)6549.78(209.80
)6472.35(230.77

Application times
8leaves
Tillering
8leaves
Tillering

Herbicides
Atlantis
Topik

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشند .آتالنتیس :مزوسولفورون +یدوسولفورون و مفنپایر دی اتیل ،تاپیک :کلودینافوپ
پروپارژیل

The values in the parentheses are standard errors. Atlantis= Mesosulfuron + Iodosulfuron + Mefenpyr-diethyl, Topik= Clodinafoppropargyl.

نتیجهگیری کلی
تحقیررق حاضررر نشرران داد کرره کرراهش عملکرررد دانرره
گنرردم در علررفکررش یدوسررولفورون +مزوسررولفورون
نسرربت برره کلودینررافوپ پروپارژیررل کمتررر بررود و در
شرررایط کرراربرد علررفکررش کلودینررافوپ پروپارژیررل،
 50درصررد کرراهش عملکرررد دانرره ،در تررراکمهررای
پررررایینتررررری از یرررروالفوحشرررری نسرررربت برررره
یدوسرررولفورون +مزوسرررولفورون پررریشبینررری شرررد.
ترراخیر زمرران کرراربرد علررفکررش ،منجررر برره افررزایش
رشد مجردد و وزن خشرک یروالفوحشری شرد .رشرد
مجررردد و افرررزایش وزن خشرررک یوالفوحشررری در

علفکرش کلودینرافوپ پروپارژیرل در تمرامی ترراکم-
هررا ،احتمرراال برره دلیررل پدیررده مقاومررت میباشررد و
توصیه میشود کره برا توجره بره آلرودگیهرای مرزارع
بررره یررروالفوحشررری ،از کررراربرد ایرررن علرررفکرررش
خودداری شرود .برا توجره بره سروال ایرن تحقیرق در
عنرروان مقالرره ،نتررایج بیرران نمررود کرره افررزایش تررراکم
یوالفوحشی در واحد سرطح ،منجرر بره تغییرر زمران
کرراربرد علررفکررش مرریشررود و بای رد در تررراکمهررای
برراالتر یرروالفوحشرری ،زمرران کرراربرد علررفکررش از
اواسررط پنجررهزنرری ،در صررورت فررراهم بررودن شرررایط
محیطرری ،برره مراحررل قبررل از پنجررهزنرری انتقررال داده
شود.
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