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 مریم: نام      محرابی :دانشجو خانوادگی نام

 رقم گندم به علفکش توتال 52مطالعه تحمل  :نامهپایان عنوان

 دکتر علی اصغری: راستادمشاو    دکتر حمیدرضا محمددوست:استادراهنما

  اردبیلی محقق :دانشگاه هرزهایمبارزه با علف و شناسایی :گرایشعلوم کشاورزی  :رشته:کارشناسی ارشد  یتحصیل مقطع

 29 :اتتعدادصفح     9/1/6931:  دفاع تاریخکشاورزی و منابع طبیعی   دانشکده 

دارد. این آزمایش هرز هاییت زیادی در مدیریت علفاهم هاکشی رقابتی و متحمل به علفبا توانایی باال گندم : امروزه ارقام چکیده

 52به منظور بررسی تحمل  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی 32-39در سال زراعی 

، سیروان، دن، سیونروشن، مهدوی، پیشتاز، پیشگام، بم، آریا، کاسکوژکراس)الوند، حیدری، سایسون، نارین، بکشامل رقم گندم 

به  (گرم در هکتار 94) علفکش توتال نسبت بهمرودشت، شیراز، چمران، افق(  شبرنگ، زارع، پارس، اروم، بهار،  میهن، ارگ، بهرنگ،

نمونه سه مرحله  گندم در خسارت ارزیابی چشمیآزمایش نشان داد که نتایج  .های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.صورت بلوک

اروم  کمترین خسارت مربوط به کاسکوژن و مربوط به رقم پارس وگندم  خسارت ارزیابی چشمی  دار شد. بیشترین معنیی بردار

ارقامی که هرز  مشاهده شده بود. ل علفدر کاسکوژن کمترین کنتر هرز وبود در عین حال در رقم پارس بیشترین کنترل علف

بدست  هاینیانگیم سهیمقا جینتا تفاع گندم را تحت تاثیر قرار داد.داری، ارمعنی ز بیشتری داشتند، به طورهرشاخص کنترل علف

 .بود ارتفاع مربوط به رقم شبرنگ  زانیم نیو کمتر بهرنگ، افق ن،یارتفاع گندم مربوط به ارقام نار نیشتریبآمده نشان داد که 

عملکرد دار شده ولی معنی کش توتالکاربرد علف ه، تحت تاثیرانه، طول سنبله، وزن هزار دانعداد دانه در سنبله، عملکرد دصفات ت

برای صفت تعداد سنبله در واحد سطح نتایج نشان داد که بیشترین مقدار این صفت برای ارقام . دار نشدبیولوژیک ارقام گندم معنی

ه برای رقم سایسون بیشترین میزان را آن برای رقم بهرنگ بدست آمد. تعداد دانه در سنبل مهدوی و سایسون بوده و کمترین مقدار

-نشان داده و برای رقم شبرنگ کمترین مقدار این صفت بدست آمد. با توجه به اینکه در رقم شبرنگ کمترین شاخص کنترل علف

ن و رقم شبرنگ بود تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله کاهش یافت. بیشترین وز هرزرقابت زیادی بین علف د داشت وهرز وجو

گرم(  52-94گرم( وکمترین میزان وزن هزاردانه مربوط به ارقام افق و ارگ ) 94-95هزار دانه مربوط به ارقام بهرنگ وآریا بوده )

کمترین میزان وزن عملکرد  کیلوگرم در هکتار( و 9244تا  9244بوده ) رقم بهرنگبدست آمد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به 

کیلوگرم در هکتار( بدست آمد. بیشترین شاخص برداشت مربوط به ارقام بهرنگ  6244تا  6044گ و آریا )دانه مربوط به ارقام شبرن

روز پس از  64در فواصل . درصد( بدست آمد 55) شبرنگدرصد( وکمترین میزان شاخص برداشت گندم مربوط به ارقام  29بوده )

روز پس از سمپاشی در ارقام بهرنگ، سایسون و شیراز  64کلروفیل  کمترین میزان سمپاشی بیشترین میزان کلروفیل برای رقم بم و

دهد. ارقام مختلف هرز با گندم را تغییر میعلف کش توتال شرایط رقابتکاربرد علف د کهداآزمایش نشان  نتایج مشاهده گردید.

 کش دارند.گندم به خاطر شرایط فیزیولوژی متفات، توانایی تحمل متفاوتی در برابر علف
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 مقدمه

ترین مواد غذایی بشر و مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی در  گندم به عنوان یکی از اصلی

رشد روزافزون جمعیت و افزایش قیمت این کاال  ای برخوردار است. با توجه به اکثر کشورها، از جایگاه ویژه

المللی اهمیت دستیابی به خود کفایی با این محصول استراتژیک، روز به روز افزایش بیشتری  در بازار بین

کند. در ایران گندم و نان از مهمترین منبع غذایی است و قسمت عمده انرژی و پروتئین مورد پیدا می

ترین سطح زیر شود. گندم مهمترین محصولی است که در ایران بیشامین مینیاز انسان از طریق گندم ت

 کشت و باالترین میزان تولید را در بین گیاهان زراعی به خود اختصاص داده است.

روند و محصوالت زراعی به شمار میعملکرد دهنده ترین عوامل کاهشهرز یکی از مهمهایعلف

های تولید جهانی این گیاه بوده و خواهد ترین محدودیتجمله مهمهرز از هایرقابت بین گندم و علف

کنند. در شترکی ایفا میهرز رهیافتی است که در آن پیشگیری و کنترل نقش مهایبود. مدیریت علف

هرز و به حداقل این تعریف از همه امکانات برای جلوگیری از ازدیاد بانک بذر، جلوگیری از رویش علف

هرز دارای دو برنامه هایشود. مدیریت علفهرز سبز شده با گیاه زراعی استفاده میلفرساندن رقابت ع

ها تا حد زیادی از خسارت کشهای گذشته کاربرد علفباشد. اگرچه در دههمدت و بلند مدت میکوتاه

و بروز ها کشاین عوامل کاسته، اما امروزه به علت مسائل زیست محیطی، باال بودن هزینه مصرف علف

منظوره استفاده کنند تا تعداد های دوکشبر آن داشته که از علفمحققان را هرز هایمقاومت در علف

خواهد  کش توتالتعیین ارقام گندم حساس و متحمل به علف هدف از این تحقیق .سمپاشی کم شود

 بود.
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 اهمیت و جایگاه گندم.1-1

ه و در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی در گندم از سازگارترین گیاهان زراعی محسوب شد

نقاط مختلف دنیا کشت می شود. کشت گندم در درجه اول به منظور تغذیه انسان و در درجه بعدی برای 

تغذیه دام و مصارف صنعتی است. گندم منبع اصلی غذای انسان بوده و با پائین رفتن سطح زندگی، 

 94حدود ایران متوسط سهم گندم در تأمین کل انرژی مورد نیاز، میزان اتکا به آن افزایش می یابد. در 

توان گفت که گندم، مستقیماً با تغذیه و اقتصاد جهانی رابطه دارد و بیش از درصد است. بطور خالصه می

اند. از نظر تهیه نان و ارزش نانوایی، آرد از لحاظ تغذیه ای به گندم وابستهدرصد از جمعیت جهان،  92

 رسد.از غالت به پای آرد گندم نمییک  هیچ

گیرند ولی محتوای سایر مواد ای در نظر میاگر چه گندم را به عنوان یک منبع غذایی نشاسته

ن تریها نیز می باشد. نظر میزان تولید سالیانه مهمها، مواد معدنی و ویتامینغذایی با ارزش، مثل پروتئین

رود. جز، مهمی از توازن تجاری در اقتصاد ملی به شمار می تجارت آنباشد. محصول غذایی در جهان می

-6به دلیل جایگاه استراتژیک گندم، سطح زیر کشت جهانی آن همواره رو به افزایش بوده است. )جدول

هکتار بوده است. در ایران گندم در بینگیاهان   2062161سطح زیرکشت آن  5469(، بطوریکه در سال 6

هکتار در سال  1495546کشت آن از بطوری که سطح زیر ایگاه اول را دارد.زراعی از نظر سطح کشت ج

میزان تولید گندم نیز طی این  .(5-6)جدول  رسیده است 6939هکتار در سال  1.416.592.9به  6916

کیلوگرم در هکتار به  01/5941 تن و عملکرد آن از 133/202/64تن به  2321623ها از سال

رسیده است. سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در  6939هکتار در سال کیلوگرم در  359.690.0

 91/9تن بوده است که به ترتیب 916/995هکتار و 999 /222به ترتیب  6939اردبیل نیز در سال  استان

 .(9-6شود)جدول درصد از کل کشور را شامل می 96/2و 

کیلوگرم گزارش شده است.  554کیلوگرم و در ایران  694متوسط مصرف سرانه گندم در جهان 

کیلوگرم در سال است که باالترین سرانه مصرف گندم در سطح  942سرانه مصرف گندم در استرالیا 
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کیلوگرم نیز  599کیلوگرم و ترکیه با مصرف سرانه  590شود. روسیه با مصرف سرانه جهان محسوب می

 اند. داده های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاصبه ترتیب رتبه

 5461تا سال  6332سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گندم در جهان از سال  6-6جدول 

 )تن در هکتار( متوسط عملکرد )هزار تن( میزان تولید )هزار هکتار( سطح زیر کشت سال زراعی

6331-6332 5463549 292399 91/5 

6330-6331 594919 229043 29/5 

6332-6330 552215 164591 10/5 

6333-6332 552531 234942 15/5 

5444-6333 562233 221213 05/5 

5446-5444 560066 225433 10/5 

5445-5446 569200 226264 06/5 

5449-5445 569204 210159 19/5 

5449-5449 564494 229969 19/5 

5442-5449 562119 159240 21/5 

5441-5442 560634 161940 29/5 

5440-5441 563966 159291 22/5 

5442-5440 562029 152224 20/5 

5443-5442 562225 199994 34/5 

5464-5443 562919 192512 35/5 

5466-5464 562292 199993 39/5 

5465-5466 563434 124624 30/5 

5469-5465 563999 122396 33/5 

5469-5469 563259 116994 46/9 

5462-5469 563156 111120 49/9 

5461-5462 563009 105493 41/9 

www.iranwhwat.ir



 

 6904-6939. سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد گندم در سطح کشور از سال 5-6جدول 

 عملکرد )کیلوگرم در هکتار( میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(  

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی سال زراعی

01-02 55513225 9453669 1532332 99/0694390 3/5349010 99/64499062 31/9692 0/054 

00-01 5553409 9324113 1603095 31/0194233 95/9959624 52/66322424 92/9959 29/6439 

02-00 5529299 5922599 9093410 93/0544159 49/6905209 29/2109630 29/9639 29/235 

03-02 49/5615419 31/5392125 33/2644061 25/1451302 65/5414000 19/2420022 1/5020 50/046 

24-03 99/5600346 33/9902594 95/2229695 29/1126211 1/5240424 69/3922160 65/9429 11/296 

26-24 5539299 46/9390449 461594292 1/2595912 36/9560005 26/65924596 39/9222 1/6412 

25-26 5932141 9464244 1943941 49/2049129 16/9099226 19/69993219 41/9153 29/6624 

29-25 5290195 9420122 1142954 1/3024949 22/9262602 62/69212924 5/9250 95/6620 

29-29 9/5199641 9961169 9/1324054 3/3305119 12/9992949 22/69940313 32/9022 99/6449 

22-29 1/5041332 9606359 1/1202362 21/64690013 91/9252302 95/69119092 49/9092 20/6429 

21-22 5026393 9994905 0555966 49/64202490 26/2966206 29/62221142 95/9246 5/6631 

20-21 5501939 5309266 25245542 32/1244969 2/6921995 92/0321190 29/5222 05/923 

22-20 5999491 9549996 1190910 30/2306393 20/9265241 29/69929921 91/9105 9/6409 

23-22 2,571,992 4049,992 6621985 8092962 4,050026 12,142,988 3146.57 1000.01 

34-23 2,467,000 391,004 6377003 5987984 2689982 8677966 2427.23 687.97 

36-34 2,549,002 3990004 6539006 6076000 2740001 8816001 2383.68 686.72 

39-39 5299235.59 9606459.01 2062161 269466.30 49/193941 66255962 …… …… 

.http://dbagri.agri-jahad.org/zrbank 
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 6936-6924عملکرد گندم در سطح استان اردبیل از سال د و سطح زیرکشت، میزان تولی. 6-9جدول 

 عملکرد )کیلوگرم در هکتار( میزان تولید)تن( میزان تولید)تن( سطح زیرکشت)هکتار(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی سال زراعی

26-24 19933 522525 962126 23/599920 63/940563 02/294041 29/9125 236549 

25-26 00329 512423 991495 59/515922 62/922364 93/126912 299911 12/6924 

29-25 26013 502056 920934 52/969293 25/539010 2/142161 59/9292 42/6413 

29-29 25302 526461 919336 32/994969 06/505106 11/169422 16/9645 96/304 

22-29 01439 513241 992233 23/942969 51/550235 22/299441 0/9469 29/299 

21-22 01462 505226 992211 49/941450 10/562295 06/259223 22/9452 2/246 

20-21 20963 600149 599359 95526293 55/542235 19/934996 309366 60/6601 

22-20 39442 631432 534644 20/906041 25/520293 13/053521 23/2460 93/6969 

23-22 179,573 386,111 565,684 1,107,227 469,165 1,576,392 6165.88 1215.11 

34-23 198,861 345,661 544,522 1,409,379 332,606 1,741,985 7087.26 962.23 

36-34 234,313 392,209 626,523 1,507,195 365,385 1,872,580 6432.39 39.616 

39-39 26.090 536.342 919.125 941.656 952.422 099.541 9.099.0 6.262.2 

.
1.http://dbagri.agri-jahad.org/zrbank 

.



 گیاهشناسی و مراحل رشد گندم.5- 1

باشد. واویلف دانشمند نواده گرامینه و جنس تریتیکوم میای، خاگندم از رده تک لپه

( n5= 52(، تتراپلوئید )n5= 69روسی، گندم را بر اساس خصوصیات ژنتیکی به سه دسته دیپلوئید )

پلوئید است. دو محقق بنام های هگزا( تقسیم بندی کرد. گندم نان جزو گندمn5= 95و هگزاپلوئید )

های های بین این گروهها را تجزیه نموده و براساس نتایج حاصله، فرمولو رگهکیهارا و ساکس، د

( را AABBDD( و هگزاپلوئید )ژنوم AABB(، تتراپلوئید )ژنوم AAژنومی دیپلوئید )ژنوم 

 (.6929خدابنده، )مشخص و معرفی نمودند 

زنی تا رسیدگی دانه به نمو گندم از مرحله جوانهو، رشدیمبنای تغییرات مورفولوژیکبر

 و ( رشد5464(. اخیرا چن و همکاران )6309شود )زادکس و همکاران،یممراحل مختلفی تفکیک 

اقه تا ظهور خوشه یا طویل شدن س -5زنی تا طویل شدن ساقه جوانه-6مو گندم را به سه مرحله  ن

-زنی بذرها، آغازهبعد از جوانه اند.تقسیم کردهزیولوژیک دهی تا رسیدگی فیخوشه -9دهی خوشه

زنی طویل )جوانه ها در طول مرحله اولها شکل گرفته و این اندامها و پنجهها ، ریشههای برگ

-در گیاه ظاهر می دهی (شدن ساقه ( و نیز مرحله دوم )طویل شدن ساقه تا ظهور خوشه یا خوشه

حله اول نموی گندم عموما در طی پاییز و زمستان و در شرایطی که های ایرانی مردر گندمشوند. 

دهی زنی تا ساقهدهد. هنگامی که مرحله جوانهوده و مقدار بارش باال است رخ میدمای هوا پایین ب

های کشت دو منظوره طوالنی باشد، بیوماس بیشتری تولید شده که برای چرای دام در سیستم

 (.6331مون و همکاران گندم مطلوب خواهد بود )رد

 رشد رویشی:. 1-5-1

ماند و در این مرحله، مریستم انتهایی یا نقطه در حال رشد نزدیک سطح خاک باقی می

 آورد.ها را بوجود میها و پنجهبرگ
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-م شامل ریشهای در گنددم از نوع افشان است. سیستم ریشهای گنسیستم ریشه ها:ریشه

های بذری )ریشه های اولیه( همراه با ریشه ا می باشد. در گندم ریشههای نابجهای بذری و ریشه

-( در محل محور جنین دانه ظاهر میدوم )گره کلئوپتیلی ای( و گرهمحل گره اول )گره لپه چه از

این  های بوجود آمده ازشوند. گره اول و دوم در داخل دانه باقی می مانند و به همین جهت ریشه

شدن میانگره دوم اسـت. خروج از خاک نیز حاصل طویلنامند و ای بذری میها را ریشه هگره

باشنـد. از ایـن دو گره می عدد ریشه خارج شده 6-0چه و های بـذری در گنـدم شامل ریشهشهریـ

ـای تحتانی هو از محـل گره ای، دقیقاً در زیر سطح خـاکهای گرههـای نابجـا که بنـام ریـشهریشه

دارد شوند. در گندم، در زیر سطح خاک، چند گره بدون رشد میانگره وجود ـدم خـارج میسـاقه گن

شوند و به های نابجا میهای پیاپی ریشهو سبب ایجاد حلقهدهند که یقه یا طوقه را تشکیل می

(. مدتی بعد، مریستم انتهایی تولید 6929اند )خدابنده، های طوقی نام گرفتههمین جهت نیز ریشه

شود. نهایتا با بوجود آمدن ساختار خوشه شروع میکند و های رویشی را متوقف میهای اندامغازیآ

 شود.شود. این مرحله، مرحله زایشی نامیده میظهور برگهای باالیی، خوشه ظاهر می

 

 رشد زایشی:. 1-5-5

د. بعضی از ارقام تگی دارزمان شروع این مرحله بطور زیادی به فراهم بودن شرایط اقلیم و رقم بس

قرار گیرند، بهتر م روز بلند( سهای کوتاه )فتوپریودیسیزاسیون( یا شبلاگر در معرض یک دوره سرما )ورنا

ثرتری گراد بطور مؤدرجه سانتی 9ر دمای ، ورنالیزاسیون درسدشوند. به نظر میبه مرحله زایشی وارد می

شود این نیاز ه ورنالیزاسیون بسیار کند انجام میز صفر درجاتر شود اما در دماهای پایینانجام می

ب آن زمستان نسبتا سخت وجود ژه در کشت زودهنگام پاییزه که متعاقویموقع، بهسرمایی از گلدهی بی

-وتالزم برای دماهای پایین به رقم بستگی دارد. این امر موجب تفادوره طول کند. دارد، جلوگیری می

 شود. واکنش ارقامهای زمستانه مین در پاییز و زمستان بین گندممطمئهایی بین آخرین تاریخ کاشت 
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کند، زمان  گلدهی را تسریع می قرارگرفتن در معرض روزهای بلند، عموماً به طول روز متفاوت است.

اگرچه، بیشتر ارقام حتی در روزهای کوتاه نیز سرانجام  گلدهی را شروع خواهند کرد. همانند 

کند تا نمو خود را با فصل مناسب تطبیق نماید. کنش به طول روز نیز به گیاه کمک میورنالیزاسیون، وا

ختلف محدود ممناطق  های رشد ودر عین حال، این موضوع استفاده از ارقام به خصوصی را برای دوره

اند. کردهگران ارقامی را با حساسیت کمتر به طول روز اصالح ایط معینی، اصالحدر شر کند. بنابراین،می

باشد مناطق مختلف سازگارتر میهای کشت و که، برای استفاده در دامنه وسیعتری از سیستمطوریبه

نوک بوته شدن هد اولیه آغاز مرحله زایشی، طویلشوا(6322همکاران،و  ویالریلورالک و همکاران، )بو

اند نیز متوقف قبال تشکیل شده هایی کهشود، نمو آغازیهای جدید برگ متوقف میباشد. تولید آغازیمی

مان اولیه های ساختاین مرحله که آغازی افتد، وهای نوک اتفاق میگردد. رشد بافت بین برجستگیمی

-ها سپس به شکل آغازینامند. این برجستگیمی 6گانهباشد را مرحله برجستگی دوخوشه قابل رویت می

ها دهند. پوشهها را تشکیل میگلچه لما و ،5هاه پوشهیابند، کهای ساختاری موجود در خوشه تمایز می

گیرند که شامل چندین گلچه است و هر کدام بوسیله یک لما و پالئا احاطه سنبلچه گندم را در بر می

شود. پس از این های سنبلچه انتهایی مشخص میشده است. تشکیل سنبلچه آخری به وسیله آغازی

تواند ر چه تعداد گلچه در هر سنبلچه میی بوته غیر ممکن است، اگمرحله، افزایش تعداد سنبلچه رو

کند. تعداد دانه در افزایش یابد. تعداد گلچه تشکیل شده حداکثر تعداد دانه در هر خوشه را تعیین می

الزم است فرایندهای موثر بر تعداد دانه در خوشه به طور  خوشه یکی از اجزای مهم عملکرد دانه است و

ویژه قبل از شروع گلدهی، زان زیاد نیتروژن قابل دسترس، بهدر شدت نور زیاد و می .خته شوندکامل شنا

ها کم است، کمبود اندازی بین بوتههای پایین سایهیابد. از آنجا که در تراکمسنبلچه افزایش می تعداد

گردد. افزایش نیتروژن  با سنبلچه بیشتر جبران تر وهای طویلتواند تا حدودی با تولید خوشهتراکم می

تواند تعداد دانه در هر سنبلچه را افزایش دهد قابل دسترس همانند مقادیر باالی نور در این مرحله می

از جمله  کند.آذین، ظاهر خارجی گیاه تغییر میطی فرایند تشکیل گل (.6900)لطیفی و محمددست، 

                                                
1.Doule ridgestage 
2.Glumes
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ن تغییر قابل اولیز غالف برگ پرچم است. شود و خوشه در حال نمو آماده خارج شدن اساقه طویل می

کاذب نامیده مرحله ساقهرسد. این مرحله، تر به نظر میاست که گیاه عمودی نای توجه در این مرحله

متر است. همچنین، ممکن است سانتی 2شود. در این مرحله طول غالف برگ ساقه اصلی بیشتر از می

 یکین گره موقعی است که طول میانگره رشد و ظهور اولمرحله  .ساقه دیده شوندهای انتهایی گره

-سانتی 5که میانگره پایینی آنها بیشتر از های بعدی هنگامیمتر یا بیشتر باشد. دومین گره و گرهانتیس

همیشه همبستگی نزدیکی با باشد. متاسفانه، ساختمان خارجی گیاه متر باشد، قابل روئت و شمارش می

ارد. برای مثال، مرحله تشکیل سنبلچه انتهایی چند ماه قبل از آشکارشدن گره آذین ندمرحله نمو گل

اندکی قبل از اینکه خوشه در باالی یقه برگ پرچم ظاهر شود، موقعیت رشد و توسعه  شود.دوم انجام می

ای هنامند. یکی از تفاوتمی 9توان مشاهده نمود. این مرحله را مرحله آبستنیخوشه در غالف برگ را می

های بلندی . اکثر ارقام گندم ریشکیندآهایی است که از لما بوجود میعمده بین ارقام گندم طول ریشک

ها پتانسیل عملکرد گندم در رسند، ریشکشوند. به نظر میدار نامیده میهای ریشکدارند که گندم

رسد که بین ارقام نظر می دهند. در عین حال، در مناطق سردتر، بههای نسبتا گرم را افزایش میاقلیم

دار و بدون ریشک تفاوت کمی وجود داشته باشد. یک مشخصه بسیار آشکار بین ارقام گندم در ریشک

متر متغیر است. کوتاه شدن ساقه سانتی 624تا 94این مرحله، ارتفاع گیاه است. ارتفاع نهایی گیاهان از 

9انقالب سبز گندم  ". و در اصطالح های جدید تولید گندم استعامل مهمی در توسعه سیستم
سهیم  "

کمتر دچار ورس با توجه به اینکه گیاهان پا کوتاه در شرایط بسیار حاصلخیز (.6325)مکنزی،  باشدمی

دهند. مطالعات زیادی نشان داده است شود، بنابراین واکنش بیشتری به کاربرد کود نیتروژنه نشان میمی

تواند انایی رقابتی آن رابطه مستقیمی وجود دارد و کاهش ارتفاع گیاه میکه بین ارتفاع گیاه زراعی و تو

؛ 6332؛ پاوار و همکاران، 6929)راستگو و همکاران،  هرز را کاهش دهدهایتوانایی رقابتی آنها با علف

از طرفی ارتفاع گیاه تابع عوامل مختلفی از جمله مقدار عناصر غذایی خاک و (. 5441دارن وهمکاران، 

(. پس از ظهور کامل سنبله، 5440؛ حسن و خان، 6926هرز است )احمدوند و همکاران، قابت با علفر

                                                
3.Booting stage

 
4.Wheat Green Revolotion
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دانه ممکن است نتیجه  مها به دانه تبدیل نخواهند شد. تعداد کشود، البته همه گلچهگلدهی شروع می

-ایی و رقابت علفدماهای خیلی باال، به ویژ همراه با تنش رطوبت، در زمان گلدهی و یا کمبود مواد غذ

گراد، باروری در حد مطلوب است و حداقل دمای سانتی 59تا  62هرز باشد. در بعضی ارقام در دمای های

(. پس از باروری، فرایند 6302باشد )ایوانز و همکاران، گراد میدرجه سانتی 95و حداکثر آن  64الزم 

کربوهیدرات دانه شود. ایی دانه کند میپرشدن دانه در ابتدا سریع و سپس با نزدیک شدن به وزن نه

ز در اواخر شدیداً تحت تاثیر فتوسنتز بعد از گلدهی است. بنابراین وزن نهایی هر دانه به بقای برگ سب

در عین حال، درجه حرارت نیز در این مرحله مهم  گ پرچم بستگی زیادی دارد.ویژه بقای برفصل، به

های تری ادامه یابد. بنابراین، دانهپر شدن دانه برای مدت طوالنیدهند تا است. دماهای پایین اجازه می

عملکرد نهایی دانه تابعی از تجمع ماده خشک کل  (.6302شود )ایوانز و همکاران، بزرگتری تولید می

شود. درصدی از شود، عملکرد چند برابر میاست. با افزایش آن ماده خشک که به دانه اختصاص داده می

شود. با سازد، شاخص برداشت نامیده میهای هوایی را که عملکرد نهایی دانه را می ندامماده خشک ا

داری افزایش یافته است )مدرس ثانوی و توسعه ارقام نیمه پاکوتاه شاخص برداشت گندم به طور معنی

درجه حرارت و رطوبت قابل  (.6302؛ گاالقر و بیسکو، 6922؛ اکبری و همکاران، 6903همکاران، 

 تواند شاخص برداشت را تحت تاثیر قرار دهد.هرز نیز میهایو رقابت علف  دسترس طی رشد دانه

 زراعی های هرز در اکوسیستمهایعلف. 1-3

ــف ــور عل ــایحض ــتمه ــرز در اکوسیس ــی از آن ه ــارت ناش ــاورزی و خس ــای کش ــه  ه ــه ب ــا ک ه

ــی    ــانی م ــی خودنم ــت محصــوالت زراع ــرد و نقصــان کیفی ــاهش عملک ــد،صــورت ک ــورد  کن ــواره م هم

هـرز، ایـن گیاهـان    هـای توجه محققین بوده اسـت. باتوجـه بـه نیازهـای مشـابه گیاهـان زراعـی و علـف        

کننــد و در رشــد و نمــو یکــدیگر مداخلــه خواهنــد نمــود. تــداخل همــواره در کنــار یکــدیگر رشــد مــی

هـا رقابـت   تـرین آن افتـد کـه عمـده   مـی  هـای مختلفـی اتفـاق   زراعی بـه صـورت  هرز با گیاهان هایعلف

شــد یکــی از فرآینــدهای رقابــت بــین گیاهــان بــه منظــور تســخیر منــابع ضــروری ر و آللوپــاتی اســت.

( کـه  6922شـود )راشـد محصـل،    هـای زراعـی محسـوب مـی    کننـده کـارآیی اکوسیسـتم   کلیدی تعیین
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یابـد. میـزان کـاهش عملکـرد     در اثر آن رشد و نمـو گیـاه زراعـی و در نتیجـه عملکـرد آن کـاهش مـی       

در  شـرایط   هـرز بلکـه تـابع توانـایی رقـابتی دو گیـاه      هـای ای علـف تنها تـابع تـراکم و ترکیـب گونـه    نه 

، شناسـایی  هـرز هـای ت علـف هـای زراعـی مـدیری   در بـین روش  باشـد. مـی محیطی و عملیات زراعی نیز 

ــوگیری   ــاال و جل ــل ب ــایی تحم ــا توان ــب ب ــام رقی ــف ارق ــد عل ــده از رش ــایکنن ــایی  ه ــز شناس ــرز و نی ه

ــخصوصــی ــژه  ات م ــت وی ــب از اهمی ــی رقی ــام زراع ــر، جهــت اصــالح ارق ــن ام ــدیریت ؤثر در ای ای در م

-هـای ت رقابـت علـف  هـرز، برخـوردار اسـت. اسـتفاده از ایـن ارقـام ضـمن کـاهش قـدر         هایپایدار علف

ــف  ــرف علـ ــرز و مصـ ــشهـ ــوخت کـ ــه سـ ــا، هزینـ ــی  هـ ــاهش مـ ــز کـ ــارگری را نیـ ــدو کـ  دهـ

 (.  5449؛زیمدال،6934)محمددوست،

ساختاری کانوپی که خود به عواملی نظیر شاخص سطح برگ، توسعه و دوام سطح  خصوصیات

ها و همچنین خصوصیات مورفولوژیکی برگ، توزیع فضایی و زمانی سطح برگ، عمق کانوپی، زاویه برگ

ها برای کننده قابلیت رقابت گونههای جانبی و غیره بستگی دارد. تعیینیا شاخه مانند ارتفاع، تعداد پنجه

ارقام گندم انجام شده  رقابتی زیادی در خصوص تعیین قدرتمطالعات  گیری مطلوبتر از نور است. بهره

(. با شناخت 5440فر و همکاران، ؛ دیهیمی6922؛ فربدنیا و همکاران، 6924است )دیانت و همکاران، 

درت رقابت باال را به عنوان یکی توان ارقام با قنژادی، در آینده میهای بهدر برنامهمهمترین خصوصیات 

مطالعات زیادی  (5446هرز در نظر گرفت )لمرل و همکاران، های مدیریت تلفیقی علفاز اجزای برنامه

هرز نیز تحت تاثیر عملیات زراعی از جمله نوع رقم کشت هایای علفنشان داده است که  ترکیب گونه

هایی های زراعی باید به دنبال روشمدیریت اکوسیستمر . د(6332و همکاران،  رکند )پاواشده تغییر می

 های کشاورزی استفادههرز از منابع محیطی و نهادههایعلف ها،ای آنبود تا ضمن کاهش ترکیب گونه

 را به نفع گیاه زراعی تغییر داد.شده، کمتر بهره ببرند و شرایط 

 هرز با گیاهان زراعیهایرقابت علف. 1-4

گیاهان زراعی و عوامل مؤثر بر آن یکی از اجزای مهم در و  هرزهایرقابت علف متعیین مکانیز

با گیاه  هرزهایبا توجه به نیازهای مشترک علف آید.به حساب میهرز هایمدیریت علف هایبرنامه
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تنها بر سر جذب و استفاده از این نیازهای مشترک رقابت وجود دارد. هر چند  هاآن زراعی، همواره بین

د اثرات اپردازند، اما تعدها به رقابت میمعدودی منابع یا عوامل رشدی وجود دارد که گیاهان برای آن

بیل آب، نور، گیاهان برای منابعی از ق ای شود.ی پیچیدهشود که رقابت تبدیل به پدیدهمتقابل سبب می

گیاهان توزیع شده و هر گیاه سعی در پردازند. چنین منابعی در بین با یکدیگر به رقابت می مواد غذایی

تولید زیست توده گیاهان و بین رابطه خطی  نظر به برآورده نمودن نیازهای خویش از این منابع دارد.

توده گیاه منعکس کننده توانایی آن در استفاده از منابع محدود جذب منابع محدودکننده رشد زیست

جمله سیستم ریشه گسترده، ظهور  و نمو خود ازهرز به دلیل خصوصیات رشد  هایباشد. علفمی

تر از گیاهان زراعی عمل سریعتر و سازگاری به شرایط محیطی، در جذب نور، آب، عناصر غذایی موفق

 (.5449؛ تولیکف و سوتیاگین، 6321کنند )بازدیرف و اسمیرنف، می

 

 های کشاورزیهرز در اکوسیستمهای. مدیریت علف1-2

   ه به شرایط محیطی، اقتصادی، نوع های کشاورزی با توجاکوسیستم رز درههایمدیریت علف

هرز سه اصل کلی وجود هایشود. در مدیریت علفهای مختلفی انجام میهرز و گیاه زراعی به روشفلع 

؛ 6322های مختلفی )کوزنس، بل تحمل کاهش یابد. آزمایشهرز با به سطح قاهایتراکم علف -6دارد: 

هرز و مقدار کاهش های( نشان داده است که بین تراکم علف5449؛ چیکوی و اکلم، 6320تان،  ویور و

آنها  تواند مقدار خسارتهرز میهایکاهش تراکم علف -6 عملکرد محصول یک رابطه هذلولی وجود دارد.

از جمله  هرز را با به کارگیری عملیات زراعیهایمیزان خسارت وارده توسط علف -5را کاهش دهد. 

اعی در استفاده هرز نسبت به گیاه زراعی و افزایش سهم گیاه زرهایتاخیر در زمان نسبی سبز شدن علف

-به سمت گونه هرز بایدهایای علفترکیب گونه-9یی و آب، کاهش داد. ه عناصر غذااز منابع رشد بویژ

 ید.هایی که به راحتی کنترل می شوند، تغییر نماخطر و یا گونههای کم

هرز است. هدف از این روش جلوگیری و ممانعت از هایپیشگیری اولین روش برای مقابله با علف

شدن یا شدت گرفتن شامل اقداماتی است که از آلوده و های رویشی استتوسعه آنها توسط بذر یا اندام

راه ن تریزاناصول اولیه کشاورزی صحیح و ارکند. پیشگیری یکی از جلوگیری می منطقهآلودگی یک 
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اخیر به علت توسعه و  یشود، که متاسفانه در چند دهههرز محسوب میهایرای کاهش خسارت علفب

 (. 6924)موسوی،  ها و ابزار مکانیکی کنترل، به مفهوم کلی پیشگیری فراموش شده استشفرواج علک

-ذف کامل گونهکنی شامل حهرز است ریشههایهای مدیریت علفکنی یکی دیگر از روشریشه

-یا اندام باشد. این روش مستلزم از بین بردن کلیه بذوریا ناحیه می ههرز از مزرعه، منطقهایهای علف

هزینه بودن روش ریشهنطقه آلوده است به علت مشکل و پرهرز در سطح مهای علفهای رویشی گونه

زند رود )شود، بکار میکشت میمناطقی که گیاهان با ارزش در آنها  کنی، این روش در سطوح کوچک و

 (.6929وهمکاران، 

باشد. عملیات کنترل موجب جلوگیری از هرز کنترل میهایهای مدیریت علفاز روش یکی دیگر

-ای از علفههرز یا کاهش آنها در سطح مشخصی می شود و الزاما منجر به حذف هیچ گونهایفرشد عل

به اهداف مجریان، میزان تاثیر ابزار یا  هرز نسبی بوده وهای، کنترل علفنگردد. بنابرایهرز نمی های

هرز بستگی دارد. عملیات کنترل از دو طریق عمده های علفای کنترلی و فروانی و سماجت گونهراهکاره

هرز تیمار بر جمعیت گیاه زراعی و علفهای موجود در سطح ییر ترکیب گونهم گیاهی و تغکاهش تراک

هرز شامل : کنترل مکانیکی، کنترل فیزیکی، کنترل زراعی، هایکنترل علفهای وشتاثیر می گذارد. ر

 کنترل بیولوژیکی، کنترل شیمیایی و کنترل تلفیقی می باشد. 

هرز هایهای گذشته در مدیریت علفی است که در دههها یکی از عوامل مهمکشکاربرد علف

ای ورت کاهش هزینهها، ضرکشفهرز به علهایعلففزایش مقاومت مورد توجه قرار گرفته است. اما، ا

ها در محیط، موجب نیل کشاورزان در جهت کاهش مصرف آنها کشها و نگرانی از اثرات علفنهاده

ی، محققان به استفاده از عملیات زراعی از جمله خاکورز، گردیده است. این امر موجب توجه کشاورزان

در  های گیاهی و مدیریت کاربرد کودهای شیمیاییفاده از مالچتغییر تاریخ کاشت، الگوی کاشت، است

هرز بر مبنای استفاده از هایهای مدیریت تلفیقی علفهرز و بهبود و توسعه سیاستهایمدیریت علف

بلک شو و همکاران، ؛ 6331؛ بوهلر، 6929بند، ها شده است )آینههای جایگزین برای کنترل آنروش

5442.) 
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 هرزی هاشیمیایی علف مدیریت. 1-6

هرز هایست که برای فرونشانی یا حذف علفا هاها قرنترل شیمیایی نیز همانند سایر روشکن

محیطی ناشی از (، به رغم برخی مشکالت زیست5444 )فتحی وارجمند، گیردمورد استفاده قرار می

در جهان محسوب  زهرهایفاز اجزای مهم مدیریت تلفیقی عل مصرف این ترکیبات هنوز به عنوان یکی

 91های مورد استفاده کشها از کل آفتکشسهم جهانی فروش علف 5444در سال  می شود، بطوری که

کش ا نشان داد که امکان کاهش دز علفه(. به هر حال نتایج آزمایش6333، درصد بوده است )زیمدال

ون اینکه عملکرد ثری بدهرز بطور مؤعلفکه هنوز کنترل درصد وجود دارد، در حالی 94تا  52به میزان 

(. 5449یکی و روال، ؛ دوماراز5449داری پیدا کند، صورت گیرد )تالگر وهمکاران، محصول کاهش معنی

اند و حداقل تکنولوژی برای کشاورزی تبدیل شدهها به یکی از بزرگترین ابزارهای کشهمچنین علف

اخیر در تولید گیاهان زراعی حاصل شده، مرهون بخشی از افزایش قابل توجهی که طی چهار دهه 

تحده آمریکا هایی که در ایالت مکشدرصد آفت 24در حال حاضر بیش از  استفاده از این ترکیبات است.

 ها اختصاص دارد. کشمصرف می شود، به علف

کش در آمریکا مصرف شده است هزار تن علف 552، به مقدار 6329 برای مثال تنها در سال

سال پیش  24ها در زراعت گندم، بیش از کشاما در این میان، استفاده از علف، (5442ند و همکاران، )ز

ده های ارائه ش(. برطبق گزارش6326نس و پی کوک، آغاز شده و همچنان در حال افزایش است )اوا

ری به ثبت های بیشتکشز غالت نسبت به دیگر محصوالت علفهرهای( برای کنترل علف6320اورسون )

گیرد. بطوری که در بریتانیا، ریز صورت میها نیز د غالت دانهکشبیشترین استعمال علف رسیده است و

کار رفته در هکتار بیش فروارده ب 9/5 ، با متوسطی حدودکار می رودیزان ترکیبات فعال که در گندم بم

بر محیط، بدنبال راهکارهایی  هاکشعلفمحققین برای کاهش سوء  از هر محصول زراعی دیگر است.

ی دومنظوره گروه آریلوکسی هاکشعلفهستند تا بتوانند تعداد سمپاشی و مقدار آن را کاهش دهند. 
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هرز هایتری از علفتواند طیف وسیعباشد که میمی هاکشعلففنوکسی از جمله توتال از این دسته از 

 برگ را کنترل نماید.برگ و کشیدهپهن

 

 کش توتالعلف. 1-7

سـولفورون از  سولفومتیل+ ،سـولفورون نـام عمـومی مـت   با منظوره با نام تجاری توتال و دوکش علف

 گروه

 سنتاز استوالکتات آنزیم بازدارنده ها،اوره سولفونیل گروه هایکشعلف .های سولفونیل اوره استکشعلف

 بازدارنده ودرنتیجه والین و ینلوس ایزولوسین، مانند بیوسنتزآمینواسیدهای حلقوی مانع هستندکه

بوده Als کش از طریق بازدارندگی در آنزیم ین علفا .(6331بایر،  و شوند )کیورشد می و سلولی تقسیم

 94-24کش توتال به میزان علف .باشدمی %WG (62+02)حل در آب گرانول قابل آن که فرموالسیون

ان مخصوص به صورت پس رویشی مورد استفاده قرار می لیتر مویمیلی6524گرم در هر هکتار به همراه 

 ،شوندکش کنترل میهرز که در توسط این علفهایی علفاسامبرخی  .(5442گیرد )زند و همکاران، 

 ,Phalaris minor,Avena sp, Lolium sp, Bromus, Sinapsis arvensis:از تسترعبا

Mala sp, Rumex sp,. گرم ماده مؤثره در  02تا  5ت مختلف از ها در محصوالکشمصرف این علف

، روسل و همکارانهای رایج دیگر کمتر است )کشبرابر از علف 524هکتار متغیر است. این مقادیر 

 درمواردی حتی و نیست محیطی زیاد تحمل برای تضمینیها کشعلف این کم مصرف(. 5445

است )بایر و همکاران،  شده حساس گیاهان به خسارت باعث اولیه مصرف مقدار درصد یک از مقادیرکمتر

 درگرم نانوگرم 40/4تا  46/4در محدوده  اوره سولفونیل های کشعلف بقایای میزان چنانچه (6320

 مصرف زمان (. 6334 ،مویر( یابد کاهش حساس مرتعی و زراعی هایرشدگونه است ممکن باشد، خاک

 زمان بین کم فاصله رواین از است و بهار در و شیپس روی ترجیحاً درگندم اوره سولفونیل هایکشعلف

 (.5445) من و باگر، شود  بعدی محصول به باعث خسارت است ممکن بعدی کشت با کشعلف کاربرد
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تاپیک به  ی توتال را در مقایسه با اکسیال ومنظورهکش دوتاثیر علف( 6920همکاران ) ویسی و

نتایج نشان داد که  .سی نمودندرکرمانشاه بردر هرز هایلفمخلوط با گرانستار جهت کنترل ع تنهایی و

( 6929) همکاران منتظری وت. هرز داشهایمهار علف ثیر بیشتری برأها تکشتوتال نسبت به دیگر علف

- هایکشعلف که است تحقیقاتی انجام شده در ایران حاکی از آن هایطرح  های منتج از نتایج گزارش

مزوسولفورون )اکسیال(، پینوکسادن )تاپیک(، پروپارژیلکلودینافوپ )ایلوکسان(،متیل دیکلوفوپ

 فنوکساپروپ پی اتیل )توتال(، سولفورونسولفوسولفورون+مت  )شوالیه(، متیل متیل+یدوسولفورن

هرز چچم را بسته به نوع علفکش در محدوده خوب تا )پنتر( علف دیفلوفنیکان + ایزوپروترون )پوماسوپر(

کش آتالنتیس، شوالیه، ف( جهت بررسی کارایی عل6920زند ) ثابتی وخوب کنترل می کنند. ، اًسبتن

-هایلیتر در هکتار آزمایشی در ماهیدشت کرمانشاه بر روی علف 2/6و6توتال، مگاتن و تاپیک به میزان 

کنترل بهتری بر هرز گندم اجرا کردند، نتایج نشان داد که علفکش توتال نسبت به شوالیه وآتالنتیس 

 ی هرز داشتند. هاعلف

تاپیک بر روی  توتال و های آپیروس وکشثیر علفأبرای بررسی ت ( 6920همکاران ) طبیب و

کش تاپیک ها گزارش دادندکه علفآن .چند رقم گندم در هندیجان خوزستان تحقیقی انجام دادند

 تال بیشترین عملکرد را در پی داشتند.تو ولی آپیروس و، داری بر کنترل جودره نداشت ثیر معنیأت

برگ یوالف، فاالریس هرز باریکهایکش توتال کارایی خوبی در کنترل علفدر آزمایشی مشابه، علف

های کلودینافوپ پروپارژیل، کارنت، بهپیک، آپیروس، پنتر، ، آکسیال و چچم در مقایسه با علفکش

 (.6922 ؛نشان داد )پورآذر و باغستانی

های مختلف به وسیله سپدا و ها در گونهزنی بذور و رشد گیاهچهسولفورون متیل روی جوانهتاثرات م

بیشترین تأثیر منفی را بر کش مورد ارزیابی قرار گرفت. آنها دریافتند که این علف( 5444همکاران )

ه، های کشت شدها داشت. همچنین آنها بیان کردند که شدت صدمه با توجه به گونهروی ریشه

زمینی، سیب نخود، عدس، ذرت، کلزا، ،یونجه (6332) نهمکارا اساس گزارش مویر وبرمتفاوت بود. 

سولفورون که در سال قبل در مزرعه به کار برده شده یا تریا سولفورون وقند به وسیله متچغندر
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ها نگرفته کشعلفثیری از بقایای این أکتان وگندم ت بودند، صدمه دیدند، در حالی که جو، لوبیا،

 بودند. 

 ها بر محصوالت:شکآسیب علف. 1-8

-درصد تولید محصوالت کشاورزی در دنیا از بین می 24ها در حدود  کش بدون استفاده از آفت

)لین و  کشاورزی هستند یها کش و پرکاربردترین آفت نیتر مهم (. 5440رود )رایس و همکاران، 

 دکنندهیعوامل تهد نیتر ها از مهم آن ناشی از کاربرد یطیمح ستیهای ز ( که آلودگی5449همکاران، 

ها  کشرو شناخت رفتار علف نی(، از ا5446)کوندرا و پازتور،  رودبه شمار میو بشر  ها بوم ستیسالمت ز

 های کشاورزی ضروری است. سازی فعالیت و بهینه یطیمح ستیدر محیط در جهت کاهش اثرات سوء ز

صورت متناوب سبز  هرزی که بهیها در افزایش کارایی کنترل علف هاکشلفعهر چند ماندگاری 

گیرند )استرک،  شوند مفید است. اما خسارت به محصوالت زراعی حساسی که در تناوب قرار می می

ها بر ریز جانداران خاک از تبعات این پدیده است )فروزان گوهر و همکاران،  (  و نیز تأثیر منفی آن5442

 (.5442ایتو و کویو، ؛  5442

 کمتر مقادیر مواردی در حتی و نیست محیطی ستزی تحمل برای تضمینی ها کش علف برخی مصرف کم

)بی یر و  است شده حساس گیاهان به خسارت باعثها کشعلف اولیه مصرف مقدار درصد یک از

ت بعدی، از مشـکالت ها در خاک و بروز اثرات سوء آن بر محصوالکشباقیمانده علف(. 6320همکاران، 

 شـرایط زیـرا. است اهمیت حائز ما کشـور در خصوص به مسئله این. است هاکشدیگر مصرف علف

 انـدک جمعیـت و زمسـتان سـردی آلـی، مـواد کمـی خشکی، جملـه از ایـران هـایخـاک

  .داشـتهـا در آن دوام زیادی خواهند ای است که علفکشبه گونه خاک هایمیکروارگانیسم

 گیاهان، ریشه طریق از جذب و خاک در سولفونیل اورهی ها کش علف فعالیت باالیتوانایی 

 ،شوند یم ظاهر زراعی فصل طی در که است هرزییها علف کنترل برای مفید بسیار یا مقوله هرچند

 را یآور انیز اثرات تواند یم بعد زراعی فصول به ها آن هایمتابولیت و ها کشعلف این بقایای پایداری ولی

عات نشان داده است که تجزیه مطال باشد. داشتهبه همراه  زراعی یها تناوب در حساس زراعی گیاهان بر
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صورت  یکند قلیایی، سرد، خشک و دارای ماده آلی کم به یها سولفونیل اوره در خاک یهاکشعلف

در شرایط خاص در خاک  تواند یها م کش(. لذا بقایای این گروه از علف5445رایس و همکاران، ) ردیگ یم

بعدی صدمه  یها پایداری خود را حتی بیش از یک فصل زراعی حفظ نموده و بر گیاهان زراعی در تناوب

 یها در برخی شرایط ثابت شده است که حتی غلظت (.6331؛ مویر و ایسائو، 6334)براون،  وارد نماید

اثرات سوئی را بر گیاهان زراعی وارد نمایند. برای  وانندت یها در خاک م کشبسیار کم بقایای این علف

رشد گیاهان  تواند یکش کلروسولفورون ممیکروگرم در کیلوگرم خاک از علف 40/4تا  46/4مثال غلظت 

 (.6334)براون، زراعی کاهش دهد  یها ، عدس یا یونجه را در تناوبیحساس از جمله لوبیا، نخودفرنگ

متیل در گندم منجر به کاهش شدید رشد و بنورونکش تریکاربرد علف گزارش کرد که (5449چن )

کش در خاک واسطه وجود بقایای این علف که بهتولید محصوالت تناوبی مانند ذرت و پنبه شده است 

کار رفته در  های بهکشدر آزمـایش خـود نشـان دادند که علف (5446)هانسون و تیل،  ایجاد شده بود.

باعث آسیب به محصول بعدی که در تناوب با این  (ایمازاتاپیر و پندیمتالین(نخود سبز مزرعه عدس و 

کـش گرم در هکتار علـف 59/5اند که مقدار شـد. نامبردگـان اعـالم داشته ،گیاهان قرار گرفتـه بودنـد

 60 تا 66تـوده و  زیست رصدد 26 تا 92کار رفته در مزرعه عدس، منجر به کاهش  پنـدیمتالین به

و  گـرم در هکتـار6/65)هـای پنـدیمتالین  کـشترکیب علـف .عملکـرد دانـه در گنـدم شـد درصد

توده گندم شد. فرانک  درصدی در زیست 59نیـز منجـر بـه کـاهش  (گـرم در هکتـار641) ایمازاتـاپیر

 یپژنوت 64 توده یستسبز شدن و ز زنی، خود نشان دادند که جوانـه یشدر آزما( 6332) و همکاران

 گرم 6354در خاک قرار گرفت. بطوریکـه در کـاربرد  یفلورالینتر یر بقایایتحـت تـأث یزراعیوالف

تــوده و  یســتز داریمعنــ کـاهش سـال پـس از کـاربرد آن یکدر هکتار  (درصد91) یفلورالینتر

یک نگرانی  عنوان به ها کشلفعمسئله بقایای در چند سال اخیر  گــزارش شــد. یــوالفعملکــرد 

-های سرد و تابستاندارای زمستان مطرح شده است زیرا که این مناطق)مغان(  لیاستان اردبعمده در 

که این امر در افزایش پتانسیل  دیافزا یمهای پایدار در خاک کشکه بر ماندگاری علف باشد یمهای گرم 

 .ائز اهمیت استایجاد خسارت در محصوالت زراعی تناوبی بسیار ح
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 تحقیق اهداف. 6-3

 

  کش توتالتعیین ارقام گندم حساس و متحمل به علف       
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 فصل دوم:

-مواد و روش
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 ای آزمایشر. موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اج5-1

در مزرعه  6939-32در سال  کش توتال، آزمایشیم گندم به علفرق 52به منظور بررسی تحمل 

ی شمال شرقی رکیلومت 62در  دانشگاه محقق اردبیلی واقع و منابع طبیعی شاورزیتحقیقاتی دانشکده ک

دقیقه  62درجه و  92جغرافیایی دبیل از نظر مختصات جغرافیایی در عرض راردبیل انجام شد. شهر ا

 6924اع آن از سطح دریا دقیقه شرقی واقع شده است. ارتف 62درجه و  92شمالی و طول جغرافیایی 

شود. متوسط بندی آب و هوایی جزو مناطق نیمه خشک سرد محسوب میباشد و از نظر طبقهمتر می

 باشد. بیشتر بارش به صورت برف در فصل زمستان است.متر میمیلی 9922 ارش سالیانه آنب

 

 . خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش5-5

 خاک برابر کل اشباع ECبر روی خاک مزرعه نشان داد که نتایج آزمایش خاکشناسی انجام شده 

درصد و میزان آن  60/6بود. میزان کربن آلی آن  43/0نیز خاک   PHمتر و موس بر سانتیمیلی 12/5

 درصد بود. 02/69 و 421/4به ترتیب و آهک آن  درصد بود. میزان  نیتروژن  46/5

 

کامل تصادفی با سه تکرار های صورت بلوکمایش بهآز. طرح آزمایش و تیمارهای مورد مطالعه 5-3

اجزای یک از تیمارها بر عملکرد و  تاثیر هر رقم گندم بودند. برای 52فاکتورهای مورد آزمایش اجرا شد. 

 برداری به ابعاد یک در یک متر مشخص شد. ها یک واحد نمونهدر هریک از کرت عملکرد

 

 خصوصیات ارقام مورد استفاده:. 5-4

متحمل به زنگ زرد و سپتوریوز، نیمه  ای و زنگ سیاه )ساقه(،مقاوم به زنگ قهوه ران:چم .6

زنی قبل از برداشت، مقاوم به ورس، متوسط زودرس، حساس به فوزاریوم، نیمه حساس به جوانه

                                                
https://fa.wikipedia.org.1 
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، متحمل به گرما و مترسانتی 644تا  32% ، ارتفاع 9/64رنگ دانه قرمز روشن، پروتیئن 

 بهاره ، تیپ رشدیخشکی

 

سایسون: نسبتا دیررس، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، قابلیت کودپذیری باال، مقاوم به  .5

متر، تیپ سانتی34-22، متوسط ارتفاع بوته 1/66سرما، دانه آن به رنگ قرمز، متوسط پروتیئن 

 ایرشدی زمستانه، حساس به زنگ قهوه

 

ای، مقاوم به ورس، متحمل به به زنگ قهوه کاسکوژن: نسبتا دیررس، مقاوم به زنگ زرد، حساس .9

درصد بوده و متوسط وزن هزار دانه آن  1/66سرما، دانه آن به رنگ قرمز با متوسط پروتیئن 

 .، تیپ رشدی زمستانه644-32گرم و متوسط ارتفاع آن  95

 

ه ،مقاومبهورس،متحمل به سرما، حساس بای، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه مرودشت: .9

 .، تیپ رشدی بهارهمترسانتی 32-644%، ارتفاع 9/66ریزش، رنگ دانه روشن با پروتیئن 

 

ای و سیاهک پنهان، مقاوم به ر پر محصول، مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوهپیشتاز: بسیا .2

، تیپ مترسانتی 34-644%، متوسط رس، ارتفاع 3با پروتیئن  سرماو ورس،  دانه قرمز روشن

 هاره.رشدی ب

 

ای، مقاوم به سرما و ورس،  دانه  روشن، با پروتیئن مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوهشیراز:  .1

 متر، تیپ رشدی بهاره.سانتی 644-642%، دیر رس، ارتفاع بوته 9/66

 

ای، مقاوم به سرما، پنجه غیریکنواخت، مقاوم به مهدوی: مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه .0

متر، سانتی 644-624%، متوسط رس، ارتفاع بوته 1/3انه، رنگ دانه  روشن با پروتیئن ریزش د

 تیپ رشدی بینابین.
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ای، مقاوم به شوری و خشکی آخر روشن:نیمه حساس به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوهکراسبک .2

 متر، تیپ رشدینتیسا 664-662%، ارتفاع بوته 2/66فصل، مقاوم به سرما و به ریزش دانه با پروتیئن 

 .بهاره

 

ای، رنگ دانه ای، مقاوم به شوری، رنگ سنبله قهوهمقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه بم: .3

 %، تیپ رشدی بینابین، 2/66کهربایی  پروتیئن 

 

ای، مقاوم به شوری و خشکی آخر فصل، متوسط الوند: مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه .64

%،دانه درشت، رنگ دانه 66دار با پروتیئن ریزش دانه، گلوم کرکمقاوم به جه متوسط، پنزودرس، 

 بینابین. متر، تیپ رشدیسانتی 644-642کهربایی، ارتفاع بوته 

 

ای، مقاوم به سرما، مقاوم به ریزش مقاوم به زنگ زرد و سیاه، نیمه حساس  به زنگ قهوهپارس:  .66

متر، سانتی 30ارتفاع بوته میانگین %، نسبتا زودرس، 65بایی با پروتیئن دانه و ورس، رنگ دانه زرد کهر

 تیپ رشدی بهاره.

 

ای، مقاوم به ریزش دانه و ورس، سیون: مقاوم به زنگ زرد و سیاه، نیمه حساس  به زنگ قهوه .65

پ رشدی متر، تیسانتی 35%، متوسط رس، میانگین ارتفاع بوته 65رنگ دانه زرد کهربایی با پروتیئن 

 بهاره.

 

ای، مقاوم به سرما، مقاوم به ریزش دانه و ورس، رنگ بهار: مقاوم به زنگ زرد، متحمل به زنگ قهوه .69

متر، تیپ رشدی سانتی 32%، نسبتا زودرس، میانگین ارتفاع بوته 39/64دانه زرد کهربایی با پروتیئن 

 بهاره.
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Abstract: Nowadays wheat cultivars with high competition ability and resistance to herbicides are 

important in weed managment. This experiment did in order to evaluate 25 wheat cultivars 

resistance to Total herbicide in 94_95 at the research field of Mohaghegh Ardabili. The tretment of 

experiment consist of 25wheat cultivars (Alvand, Heydari, Sayson, Narin, Beckersrvshen, 

Mahdavi, Pishtaz, Pishgam, Bam, Aria, Kaskoogen, Sivand, Sirvan, Homeland, Arg, Behrang, 

Shabrang, Zare, Pars, Urum, Bahar, Marvdasht, Shiraz, Chamran, Ofuog) and total (40gr/hec). The 

experiment performed in randomized complete block design in three replication. The results of the 

experiment showed that the evaluation of wheat damage in the three stages of sampling was 

significant. Most of the damage was related to Pars cultivar and the least damage was due to 

Cascogen and Orum. However, Pars cultivar had the most control of herbivores and the lowest 

control of herbivorous was in Kaskozhen. The cultivars with higher weed control index 

significantly affected wheat height. The results of the comparison of mean values showed that the 

highest wheat height was related to Narin, Behrang, Horizon and lowest height of Shabrang 

cultivar. Grain number per spike, grain yield, spike length, 1000 grain weight were affected by total 

herbicide application, but biological yield of wheat cultivars was not significant. For the number of 

spikes per unit area, the results showed that the highest amount of this trait was for Mahdavi and 

Syson cultivars and the lowest value was obtained for Behrang cultivar. The number of seeds per 

spike showed the highest for Syson cultivar and the lowest value was obtained for Shabrang 

variety. Regarding the fact that Shabrang cultivar had the lowest herbaceous control index and 

there was a high competition between herbivorous and Shabrang variety, number of spikes and 

number of seeds per spike decreased. The highest 1000-seed weight belonged to Behrang and Aria 

cultivars (40- 42g) and the lowest 1000-seed weight was obtained for horse and citrus cultivars (28-

30 grams). The highest grain yield belonged to Behrang cultivars (3800 to 4500 kg ha-1) and the 

lowest grain yield was obtained from Shabrang and Aria (1700-1800 kg ha-1) cultivars. The 

highest harvest index was obtained from Behrang cultivars (53%) and the lowest harvest index was 

obtained from Shabrang (22%) cultivars. At the intervals of 10 days after spraying, the highest 

chlorophyll content was observed for Bam cultivar and the lowest chlorophyll content was 

observed 10 days after spraying in Behrang, Sayson and Shiraz cultivars. The results of the 

experiment indicate that the use of total herbicide changes the conditions of the weed competition 

with wheat. Different varieties of wheat have different tolerance to herbicide due to their 

physiological conditions. 
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