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 :خالصه

-در کنترل علفیان(، در دزهای مختلف همراه با کاربرد مواد افزودنی )مو هاکشعلف کاراییبه منظور مقایسه 

-بلوكت طرح مرکز مغان به صور یکشاورز قاتیتحق در ایستگاه 1332-33ی در سال شیآزما مزارع گندم،هرز  یها

سیتویت و  ترند، هایی آزمایش شامل کاربرد اتللو به همراه مویانتیمارها تکرار اجرا شد. چهاربا  یهای کامل تصادف

 پروپارژیلکلودینافوپ مخلوط(، آامبرومایسید)آ پیسیبروموکسینیل + ام با )پینوکسادن( آکسیال ، مخلوطکدساید

 .بودهرز( هایشاهد )وجین علف و آتالنتیس(، گرانستار)متیل بنورونتری باتاپیك  آ، مخلوطامبرومایسید با( تاپیك)

تحت تاثیر تیمارهای  گندم دانه و عملکردهای هرز علف زیست تودهو  نشان داد که درصد کاهش تراکم نتایج

ونی، اختالط تاپیك با بروماسیدآم، با هر سه ماده افزداتللو  هایتیمارنشان داد که  نتایجعلفکش معنی دار شد. 

 اختالطاما  داشتههرز  هایتراکم و زیست توده کل علف کاهش بیشترین کارایی را در گرانستار و تیمار آتالنتیس

 کارایی را در کمترین لیتر در هکتار 5/1آ به میزان برومایسید ام بالیتر در هکتار  5/1ن آکسیال )پینوکسادن( به میزا

هرز و تیمار از نظر کنترل علفبهترین  برای این آزمایش داشت. هرزعلف های  و زیست توده تراکم میزان کاهش

گرم در  20گرانستار به میزان  بالیتر در هکتار  8/0تاپیك به میزان اختالط  تیمار گندم حصول عملکرد مطلوب

 .برای مزارع گندم توصیه نمود رابود که میتوان آن  هکتار

 عملکرد گندممویان، آ، گرانستار، ام، برومایسیداتللو كلیدی: كلمات

 
 مقدمه. 1

بره  .ه اسرتشرد لیهای هررز تبردعلف تیریاز چالش های مد یکیهای هرز مساله ساز و در حال توسعه به علف[ 5طبق نتایج ]

. [4] درصد اسرت 30حدودا  رانیهای هرز در مزارع گندم ااز رقابت علف یخسارت ناش نیانگینحوی که مطالعات نشان داده است، م

بررای  نیندارنرد، بنرابرا ییکرارا زیهای هرز نمبارزه با علف یکیوش های مکانمعمول نبوده و ر نیوج اتیلذا از آنجا که در گندم عمل

هرا جهرت کنتررل کشسرهولت کراربرد علف .[3] استفاده کرد ییایمیو ش یزراع ری،یشگیهای پاز روش دیای هرز باهعلف تیریمد

. جهرت مردیریت [2]هرای مردیریت برترری داده اسرت شهرز در مزارع گنردم و جرو، ایرن روش را برر سرایر روهایشیمیایی علف

مرحلره پنجره  در و انتخراب برخی از آنهرا تحقیق این در است،سیده به ثبت ر کشعلف یتعداد در کشت گندم و جو، هرزهایعلف

 .گردید ستفادها گندم بر سوء اثر کمترین با زمان بهترین در هرز هایمدیریت علف بهبود هدف با گندم دهی

 
 هامواد و روش. 2

مختلف  یگرانستار و آتالنتیس در دزها آ، تاپیك،اتللو، آکسیال، برومایسید ام هایکشعلفقایسه کارآیی به منظور ماین آزمایش 

در مزرعه ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و با بافت خاك لومی رسی  چمرانگندم رقم  مزرعهدر  یهمراه با کاربرد مواد افزودن
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 چهار های کامل تصادفی بادر قالب طرح بلوك کیلومتری شهرستان پارس آباد مغان 10آموزش کشاورزی و منابع طبیعی واقع در 

  .است 1جدول در های مورد استفاده علفکشکه مشخصات  بودتکرار  4تیمار و  8رای اآزمایش د. تکرار انجام شد

 . تیمارهای آزمایش1جدول 
در  5/2لیتر در هکتار به همراه کدساید  6/1به میزان  ()مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان( OD 0.6%)اتللو 

 رهزا

 در هزار 2لیتر در هکتار به همراه سیتویت  6/1به میزان  (اتللو )مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان

 یك در هزار 30لیتر در هکتار به همراه ترند  6/1به میزان  (اتللو )مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان

)بروموکسینیل + ( EC 40%)آ لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه برومایسید ام 5/1)پینوکسادن( به میزان  (EC 0.45%آکسیال )

 لیتر در هکتار 5/1آ( به میزان پیسیام
آ( به پیسییل + امآ )بروموکسینلیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه برومایسید ام 8/0پروپارژیل( به میزان )کلودینافوپ( EC 8%)تاپیك 

 لیتر در هکتار 5/1میزان 
 20متیل( به میزان بنورون)تری( WG 75%)لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه گرانستار  8/0پروپارژیل( به میزان تاپیك )کلودینافوپ

 گرم از ماده تجارتی در هکتار

 لیتر در هکتار 5/1ایر( به میزان پ)مزوسولفورون + یدوسولفورون + مفن( % OD 1.2)آتالنتیس 

 هرزهایشاهد وجین دستی تمام فصل علف

 
با 1332 آبان ماه 16کاشت گندم در تاریخ  ،در پاییز و تهیه بستر بذر زنی دیسكو شامل شخم پس از انجام عملیات تهیه زمین 

سانتی متر در نظر  5سانتی متر و بین بوته  10 فواصل خطوط از همانجام شد.  متر 8×3هایی به ابعاد در کرتبذرپاش سانتریفوژ 

 بود هرزهایبرگی علف 3-4رحله زنی گندم که مصادف با مپنجهمرحله بر اساس تیمارهای ارائه شده در اواسط  سمپاشیگرفته شد. 

از شاهد  شیآزما دقرت شیاجهرت افرز .گرفت بار انجام 5/2تا  2ای و با فشار با استفاده از سمپاش ماتابی پشتی مجهز به نازل شره

قسمت باالیی هر کرت  که اسرتفاده شرد (ماریدوم بعنوان ت مهیشاهد و ن عنوان اول بره مرهین م،یتقسر مهیهر کرت به دو ن)متناظر 

دو  روز بعد از سمپاشی 30و قسمت پایین آن اعمال تیمار گردید.  هدشسمپاشی نشده و به عنوان شاهد آن کرت در نظر گرفته 

های ها نمونه برداری از علفقسمت سمپاشی شده و قسمت سمپاشی نشده کرت از متر 5/0در  5/0 چهارچوببا استفاده از  تبهمر

هرز هر کرت نسبت به هایسپس درصد کاهش تعداد علف های مجزا قرار داده و به آزمایشگاه منتقل شدند.در پاکتانجام گرفته  هرز

 د:ستفاده از فرمول زیر محاسبه شبا اشده( شاهد همان کرت )قسمت سمپاشی ن

 
 هرز در نیمه شاهدتعداد علف -هرز در نیمه تیمارتعداد علف

 هرز=درصد کاهش علف-------------------------------------------------------------×100 

 هرز در نیمه شاهدتعداد علف

 
درجه سانتی گراد خشك و سرپس برا  55ساعت در آون با دمای  48به مدت  نمونه هاهرز هایبه منظور محاسبه وزن خشك علف

برا اسرتفاد از درصد کاهش ماده خشك هر تیمار نسبت به شاهد همان کرت بره تفکیرك گونره  سپس. گرم توزین شدند 01/0 دقت

 :محاسبه شدفرمول زیر 

 هرز در نیمه شاهدوزن علف -هرز در نیمه تیماروزن علف

 هرز=درصد کاهش علف----------------------------------------------------------×100 

 هرز در نیمه شاهدوزن علف

ها با اسرتفاده و مقایسه میانگین  SASها با استفاده از نرم افزارداده تجزیهدر اواخر خرداد محصول گندم برداشت و محاسبه گردید. 

 صورت گرفت. (LSD)از آزمون 
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 :نتایج و بحث. 3

 های هرز و عملکرد گندمعلف زیست تودهدرصد کاهش  های هرز،تراکم علفدرصد کاهش نشان داد که واریانس  تجزیهنتایج 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که (. 2)جدول است   شدهسطح احتمال یك درصد معنی دار تحت تاثیر تیمارهای علفکش در 

الط تاپیك با بروماسیدآم و گرانستار و تیمار آتالنتیس با تیمار وجین در گروه مشترك با هر سه ماده افزدونی، اختاتللو  هایتیمار

آکسیال )پینوکسادن( به میزان اما تیمار  .(3اند )جدولهای هرز را به خوبی کنترل نمودهقرار گرفته و تراکم و زیست توده کل علف

کمترین میزان کاهش تراکم  لیتر در هکتار 5/1آ( به میزان پیسیآ )بروموکسینیل + املیتر در هکتار به همراه برومایسید ام 5/1

و  مگاتن، توتال ه،یشوال س،یکش آتالنتعلف ییکارا یجهت بررس [1]طبق نتایج تحقیق (. 3های هرز را داشته است )جدولعلف

آزمایش  جینتا که هرز گندم اجرا نمودند یهاعلف یکرمانشاه بر رو دشتیدر ماه یشیدر هکتار آزما تریل 5/1و  1 زانیبه م كیتاپ

 هرز داشتند.  یهابر علف یکنترل بهتر سیو آتالنت هیکش توتال نسبت به شوالنشان داد که علفآنها 
 هرز و عملکرد گندم یهاتوده علف ستیدرصد كاهش تراكم و زواریانس  تجزیه. 2جدول 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 درجه آزادی
df 

 (M.S)میانگین مربعات 

 عملکرد گندم درصد كاهش زیست توده  درصد كاهش تراكم 

 0.206 58.965 110.059 3 بلوک
 1.574** 930.883** 943.271** 7 تیمار

 0.168 82.796 169.505 21 خطای آزمایش

 14.26 9.82 6.225 (CV)رات ضریب تغیی   

ns ،*  درصد1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیمعنیبه ترتیب غیر **و 

 
 و عملکرد گندمهای هرز  علفو زیست توده راكم درصد كاهش تمقایسه میانگین . 3جدول 

 تیمار
درصد كاهش 

 )درصد(تراكم 

زیست درصد كاهش 

 )درصد( توده

 عملکرد گندم

 )تن در هکتار(
اتللو )مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان 

 در هزار 5/2لیتر در هکتار به همراه کدساید  6/1به میزان 
a 8.819 a100.00  

c6.16  

اتللو )مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان 

 در هزار 2لیتر در هکتار به همراه سیتویت  6/1به میزان 
a90.83 a96.93  

c6.07  

اتللو )مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان 

 یك در هزار 30لیتر در هکتار به همراه ترند  6/1به میزان 
a 98.68 a96.99  

c 6.12 

لیتر در هکتار از ماده تجارتی به  5/1آکسیال  )پینوکسادن( به میزان 

لیتر در  5/1آ( به میزان پیسیوکسینیل + امآ )برومهمراه برومایسید ام

 هکتار

b53.85  b55.05  

c6.12   

لیتر در هکتار از ماده  8/0پروپارژیل( به میزان تاپیك )کلودینافوپ

آ( به میزان پیسیآ )بروموکسینیل + امتجارتی به همراه برومایسید ام

 لیتر در هکتار 5/1

a96.46  a 98.73 

b6.65   

لیتر در هکتار از ماده  8/0پروپارژیل( به میزان لودینافوپتاپیك )ک

گرم از ماده  20متیل( به میزان بنورونتجارتی به همراه گرانستار )تری

 تجارتی در هکتار

a 97.05 a98.05  

ab7.24  

 5/1پایر( به میزان آتالنتیس )مزوسولفورون + یدوسولفورون + مفن

 لیتر در هکتار
a95.83  a94.77  

c .576 

  a 100.00 a 100.00 a7.78 هرزهایشاهد وجین دستی تمام فصل علف
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 گیری. نتیجه4

 عملکرد دانه گندم:

گرم  20لیتر در هکتار به همراه گرانستار به میزان  8/0تاپیك به میزان ها نشان داد که تیمارهای شاهد و ننایج مقایسه میانگین

تاپیك (. پس از آن تیمار 3داری دارای باالترین عملکرد نسبت به بقیه تیمارها بود )جدولمعنیبه طور غیر  از ماده تجارتی در هکتار

تن در هکتار در  65/6با عملکرد  لیتر در هکتار 5/1آ به میزان لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه برومایسید ام 8/0به میزان 

و  یشهول یش کرمبنا به گزار(. 3شترك کمترین عملکرد گندم را داشتند )جدول(.  بقیه تیمارها به طور م3رتبه قرار گرفت )جدول

 كیپهن برگ، بار هرزهایرا بر کنترل علف ریتأث نیشتریو گرانستار ب كینسبت به اختالط تاپ هشوالی کش( علف1386همکاران )

 محصول گندم داشت.  دیبرگ و تول

 
 منابع:. 5

 های هرز مزارع گندم کرمانشاه.پایر( در کنترل علفسولفورون+ مزو سولفورون+ مفنرسی کارایی علفکش آتالنتیس )یدو. بر1385ثابتی، پ. و زند، ا.، . 1
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Abstract:  
In order to compare the performance of herbicides in different dosages with the use of adjuvant, for weed 

control in wheat fields, an experiment counducted in randomized complete block design with 4 replications in 

Research Field Center of Moghan in 2013. Experiment treatments consist of application Othello (0.6% OD) in a rate 

of 1.6 liters per hectare with Sitovet, Trend 90 and Codside, mixtures Axial (045EC) (pinoxaden) with Bromicide 

MA 40% EC (bromoxynil + MCPA) each in the rate of 1.5 liters per hectare, mixtures Topik 8% EC (propargyle) 

with Bromicide MA 40% EC each in the rate of 0.8 liters per hectare, mixtures Topik 8% EC in the rate of 0.8 liters 

per hectare with Granstar 75% WG at a dose of 20 gr per hectare, Atlantis 1.2% in the rate of 1.5 liters per hectare, 

and control (weeding weeds). The results showed that treatments had significant effect on reduction percentage of 

density and biomass and yield of wheat. The results showed that Othello with three adjuvant, Topik and Bromicide 

mixture, Granstar and Atlantis had effective control on reduction percentage of total density and biomass and the 

minimum reduction percentage of density and biomass obtained in Axial and bromoxynil each in the rate of 1.5 liters 

per hectare. In this experiment the best treatment for recommending in weed control and wheat yield was the mixture 

of Granstar with Topik in rate of 20 gr per hectare.                 
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