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  65-74) 1387 (4 هرز های  علفمجله دانش

  
 بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام بوزین متری کش علفتأثیر زمان و مقدار مصرف 

 ).Triticum aestivum L(مختلف گندم 

  3، اسکندر زند2، حسن محمد علیزاده1سحر منصوریان
هرز، مؤسسه تحقیقات  های دانشیار بخش تحقیقات علف 3دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،  2انشگاه تهران، هرز د های  کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف1

  گیاهپزشکی کشور

  25/6/88: تاریخ دریافت
  16/10/88: تاریخ پذیرش

  چکیده
 در مزرعه تحقیقاتی 1384-85، آزمایشی در سال زراعی بوزین یمتر کش علفالعمل ارقام مختلف گندم به مقدار و زمان کاربرد  منظور بررسی عکس به

. شد های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک دشت کرج به مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور واقع در مشکین
گرم در   کیلو1 و 75/0، 5/0صفر،  (بوزین متری کش علفر مصرف ، مقدا)M-79-6رقم شیراز، پیشتاز و الین (های آزمایش شامل سه رقم گندم  فاکتور
)  برگی گندم4 تا 3در مرحله  رویشی و پسرویشیپیش (کش علفو زمان کاربرد )  درصد75کش بصورت پودر وتابل  از ماده تجارتی این علفهکتار
ترین  باال. اشتند و تنها وزن هزار دانه تحت تأثیر این تیمارها قرار نگرفتداری د نتایج نشان داد که مقدار و زمان مصرف بر کلیه صفات تأثیر معنی. بود

. رویشی بود  در مرحله پسکش علفگرم در هکتار این   کیلو75/0 و 5/0، مربوط به کاربرد M-79-6میزان عملکرد در گندم رقم شیراز، پیشتاز و الین 
رویشی آن با ایجاد کمترین میزان سوختگی در   نسبت به کاربرد پیشبوزین متری کش علف رویشی مقایسه نتایج حاصله حاکی از آن بود که کاربرد پس

همراه عملکرد مطلوب، کاربرد  رسانی به محصول به هرز و عدم آسیب های در نهایت تیمار مناسب برای کنترل علف. ارقام مختلف گندم برتری داشت
  . اشدبرویشی می صورت پس  کیلوگرم در هکتار به5/0مقدار 

  .سوزی هرز و گیاهرویشی، علف رویشی، پس  پیش:های کلیدی واژه
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  مقدمه
برای تأمین گندم . شود گندم مهمترین غلّه در جهان محسوب می

مورد نیاز کشور و رسیدن به خودکفایی، باید به افزایش توان 
بردن  باال .تولید و حفظ حداکثر پتانسیل موجود توجه داشت

 سطح تابع عوامل خاصی است که احدو محصول در عملکرد
هرز جهت کاهش  های این عوامل، مدیریت صحیح علف از یکی

 مهمترین شیوه .(Young and. Ogg. 1994) باشد خسارت آنها می
شود استفاده از  هرز که در کشور اعمال می های مدیریت علف

ساز و در  هرز مشکل های  برای کنترل علف.باشد ها می کش علف
انتخاب  به ش مزارع گندم و کاهش فشار انتخابی، نیازحال گستر

ها  کش علفیکی از این . شد باهای جدید می کش علفو ثبت 
 .است بوزین متری شودف میرصکه در دنیا در گندم م

های   با نام تجاری سنکور از گروه بازدارندهبوزین متری
 باشد و در خانواده شیمیایی  فرآیند فتوسنتز میدوفتوسیستم 

صورت پودر قابل انتشار   بهکش علفاین . تریازینون قرار دارد
صورت  شود و کاربرد آن به در آب و پودر وتابل فرموله می

 و پس از سبز شدن گیاه زراعی بهترین نتیجه را  رویشیپیش
باشد و به  کش دارای بادبردگی می این علف. کند حاصل می

های  آبرساند و همچنین وارد  گیاهان حساس آسیب می
            کند شود و آلودگی ایجاد می زیرزمینی می

(Anonymous. 1994) . بدمار و همکاران(Bedmar et al., 2004)   
گزارش کردند که در صورت وجود ماده آلی در خاک، از 

 برای کش علف این .شود  کاسته میکش علفمیزان آبشویی این 
 حداقل بیست محصول زراعی مهم به ثبت رسیده

 در بوزین متری. (Anonymous. 1994; Patterson. 2004)است
 ژاپن، مکزیک و آمریکا  کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا،

 گرددمصرف میهرز مزارع گندم  های برای کنترل علف
(Anonymous. 1994)1355کش در سال  در ایران این علف ، اما 

 سویا به فرنگی و زمینی، گوجه و جهت کاربرد در مزارع سیب
  .Mousavi et al., (2005) ثبت رسیده است

ن، به ارزیابی و تعیین اای از محقق دلیل اهمیت گندم، عده به
 و غلظت مصرفی آن کش علفترین زمان کاربرد این  مؤثر

منظور بررسی ارقام گندم از نظر  در تحقیقی که به. پرداختند
 ,.Bridges et al) توسط بریجز و همکارانش بوزین متریتحمل به 

 صورت گرفت، مشاهده شد که زمان کاربرد این (2000
 بر میزان حساسیت ارقام تأثیر دارد و اظهار داشتند که کش علف

دهی به تأخیر   تا پایان پنجهبوزین متری کش علفاگر کاربرد 
، ولی احتمال پایین سازدمیافتد، خسارت کمتری به گندم وارد 

 دامو .هرز بیشتر خواهد بود های آمدن کارایی آن در کنترل علف
 گزارش کردند )Dhammu and Nickolson. 2006)و نیکلسون 

 در دو گندم مقاوم یعنی رقم بوزین متریکه بهترین نحوه کاربرد 
EGA eagle rock و Bladeگرم 600رویشی تا  صورت پیش ، به 

صورت مخلوط با پندیمتالین و  ماده مؤثره در هکتار و به
باشد و   گرم ماده مؤثره در هکتار می150 تا تریفلورالین

 گرم ماده مؤثره 450رویشی تا  صورت پس درصورت کاربرد به
غدیری و . باشد  متحمل میEGA eagle rockدر هکتار، رقم 

 با بوزین متری، دریافتند ترکیب (Ghadiri et al., 1981)همکاران 
هرز در  ی ساله های یک متاالکلر تأثیر کنترلی خوبی روی گراس

، 300میزان  بهبوزین متریمزرعه گندم دارد از طرفی مصرف 
 درصد 13 و 8، 8ترتیب  گرم ماده مؤثره در هکتار به600 و 400

  .زند به گندم خسارت می
های  کش علفدر حال حاضر مشکالتی از قبیل عدم وجود 

          هرزی مانند چاودار  های مناسب جهت کنترل علف
)Secale cereale L. (وحشی و جو)Hordeum murinum L.( ،

رویشی در  های پس کش علفزمان شدن مصرف  همچنین هم
های مداوم و یا سرمای اوایل فصل،  برخی مناطق با بارندگی

هرز در مزارع گندم را دچار مشکل نموده است  های کنترل علف
(Montazeri et al., 2005 .افزایش روزافزون  از سوی دیگر

های مورد استفاده در گندم و  کش علفسبت به مقاومت ن
ستفاده ا های جایگزین، خصوصاً کش علفضرورت استفاده از 

ای و  صورت دوره ههای دیگر ب های خانواده کش علفاز 
توان بر مشکالت فوق  هایی است که می متناوب، از جمله راه

رسد که  نظر می با توجه به تحقیقات انجام شده به. غلبه کرد
 هرز های علف  کنترلدر خوبی قابلیت بوزین متری کش علف
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 خطرهایی با  کش علفدارد و از نظر مقاومت نیز جزو مربوطه را 
 را در  توان آن  و میقرار دارد مقاومت  و در گروه سومپایین

واکنش ارقام از نظر ، با این وجود کار برد هی بکش علفتناوب 
  . متفاوت استکش علفتحمل نسبت به این 

ر این تحقیق تالش شده است تا کارآیی مصرف مقادیر د
رویشی در  رویشی و پس صورت پیش  بهکش علفمختلف این 

بخشی این میزان اثر ارقام مختلف گندم مقایسه شده و در نهایت 
  . تیمارها بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم مشخص شود

  ها مواد و روش
ه تحقیقاتی  در مزرع1384-85این آزمایش در سال زراعی 

دشت کرج   واقع در مشکینگیاهپزشکی کشور  تحقیقاتمؤسسه
شناسی، بافت خاک  براساس آزمایشات خاک. رفتگانجام 

. بود درصد 481/0 و کربن آلی 73/7برابر  pHمزرعه، لومی با 
 درصد، 050/0بر همین اساس میزان درصد نیتروژن خاک برابر

ppm 76/12فسفر قابل جذب خاک، 
 228 قابل جذب، و پتاسیم 

ppm آزمایش در زمینی که سابقه آلودگی کافی به .بود 
طرح فاکتوریل در قالب صورت  هرز منطقه داشت به های علف
 فاکتورهای .آمد  در اجرا تکرار به  4 با های کامل تصادفی بلوک

، )M-79-6رقم شیراز، پیشتاز و الین (آزمایش شامل رقم گندم 
 کیلو 1 و 75/0، 5/0صفر،  (وزینب متری کشعلف مقدار مصرف
کش بصورت پودر  از ماده تجارتی این علفگرم در هکتار

-رویشی و پسپیش (کش علفو زمان استفاده)  درصد75وتابل 

هر کرت آزمایش . بود)  برگی گندم4 تا 3در مرحله  رویشی
متر و طول هر یک از   سانتی60 پشته به فاصله چهارمشتمل بر 

های آزمایشی به ابعاد  کرت.  نظر گرفته شد متر در8ها  کرت
هر .  آماده شدند ردیف کاشت روی هر پشته2 و  مترمربع8×3

 متر 4کرت آزمایش از نظر طولی به دو قسمت تقسیم گردید که 
 در نظر گرفته و شاهد همان کرتعنوان  ها به ابتدای تمام کرت

اصله بین ف. ها اعمال شده بودند  متر انتهایی کرت4ها در  تیمار
های متوالی در هر تکرار از هم، نیم متر و فواصل بین  کرت
نهر ورودی و فاضالب هر .  متر در نظر گرفته شد2ها،  بلوک

در  .صورت جداگانه منظور گردید های آزمایش به یک از تکرار

های  پاییز پس از انجام عملیات تهیه زمین و بستر بذر، کرت
 بوته در 400و با تراکم ه در باال اشاره شدارقام شده توسط  هآماد

 .گردیدند  کشت 1384 آبان 18تاریخ مترمربع به روش دستی در 
به طریقه   واساس عرف منطقه کلیه عملیات داشت نظیر آبیاری بر

، از اول ) آبان18( و پس از اولین آبیاری گرفت صورتنشتی 
 هفته پیش از برداشت محصول 3 روز یکبار تا 7اردیبهشت هر 

 شارژیسمپاش پشتی  سمپاشی با استفاده از .بیاری ادامه یافتآ
 بار انجام گرفت و 5/2 تا 2ای و با فشار  شرهمجهز به نازل 

 لیتر آب در هکتار کالیبره 300 - 400سمپاش براساس میزان 
شده و  اساس تیمارهای ذکر  برهای مورد نظر  کرت سمپاشی .شد

صورت   بهبوزین متری کش علف. شد زمان مورد تیمار انجام 
 4تا 3در مرحله رویشی   آبان و پس15 در تاریخ رویشیپیش

تاریخ .  اسفند ماه همان سال استفاده شد8در برگی گندم 
 جهت . بود1385 تیرماه 15برداشت برای تمامی تیمارها در 

 دانه، عملکرد بیولوژیک در هکتار و همچنین  تخمین عملکرد
 1حاشیه، مساحتی معادل شاخص برداشت با حذف اثرات 

شده و  قسمت سمپاشی(طور جداگانه   بهمربع از دو پشته وسط متر
جهت تعیین صفاتی نظیر . گردید  از هر کرت برداشت )نشده

 18/0تعداد خوشه و ساقه نابارور در هر بوته، سطحی معادل 
همچنین . مترمربع از دو ردیف میانی هر کرت برداشت شد

 عدد سنبله 20 مرتبط با سنبله، تعداد گیری صفات جهت اندازه
طور تصادفی از هر کرت برداشت و صفات تعداد سنبلچه  به

بارور و نابارور در هر سنبله ، تعداد دانه در هر سنبله و وزن هزار 
اعداد و ارقام بدست آمده با . گیری و ثبت شد دانه مورد اندازه

 و تحلیل  مورد تجزیهMSTAT-C و SASاستفاده از برنامه های 
  .ها با آزمون دانکن مقایسه شدند آماری قرار گرفتند و میانگین

  نتایج و بحث
جز در صفات تعداد ساقه نابارور، تعداد  ارقام مختلف گندم به

دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و 
 1دار در سطح  شاخص برداشت، بر سایر صفات تأثیر معنی

بین مقادیر مصرف این . )نتایج آورده نشده است (تنددرصد داش
 از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد کش علف
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خوشه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه بارور و تعداد سنبلچه 
 درصد 5 درصد و از نظر تعداد پنجه، در سطح 1نابارور در سطح 
شت، تعداد بوته داری وجود دارد ولی شاخص بردا اختالف معنی

های  زمان. و وزن هزار دانه تحت تأثیر این تیمار قرار نگرفتند
 بر کلیه صفات مورد بوزین متری کش علفمختلف کاربرد 

جز صفات شاخص برداشت و وزن هزار دانه، تأثیر  بررسی، به
اثر متقابل رقم و مقدار فقط برای صفات . داری را داشتند معنی

دار   درصد معنی1لچه بارور با احتمال تعداد پنجه و تعداد سنب
اثر رقم و زمان فقط . دار نبود گردید ولی برای سایر صفات معنی

برای صفت شاخص برداشت و اثر متقابل زمان و مقدار مصرف 
 درصد 1 و 5در صفات تعداد پنجه و بوته به ترتیب با احتمال 

 فقط اثر رقم، مقدار و زمان. داری را نشان دادند اختالف معنی
 1 و 5برای صفات عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب با احتمال 

از نظر . دار نشد دار گردید و برای سایر صفات معنی درصد معنی
یک از تیمارها بر روی این صفت  صفت وزن هزار دانه، اثر هیچ

 Maclennan et)مکلنان ). نتایج آورده نشده است (دار نبود معنی

al., 2000)های مختلف  ت که وزن هزار دانه در تراکم نتیجه گرف
 .هرز در مقایسه با سایر اجزای عملکرد، ثبات بیشتری دارد علف

 بوزین متریکش  رسد مقاومت باالی این صفت به علف نظر می به
دار نشدن اثر تیمارها گردیده است و ارقام توانسته  منجر به معنی

  .ان عمل کنندکش تقریباً یکس بودند نسبت به کاربرد این علف

  

 . مقایسه میانگین اثر ارقام مختلف گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد-1جدول 

Table 1. Mean comparison of the effects of wheat cultivars on yield and yield components. 

Shiraz  Pishtaz  M-79-6  Characters 
2834.4a  2882.5a  3292a  Yield (kg.ha-1) 
8426a  8033.3a  8966.3a  Biomass (kg.ha-1) 
32.4a  35.6a  36.5a  Harvest index (%) 
63.6b  74.9a  70.6a  Spikes/m2 
128.3b  161.5a  189.2a  Plants/m2 

7.4a  6.1b  5.1a  No. tillers/plant 
45.1a  38.01a  41.3a  Kernels/spike 
19.4a  17.5b  19.5a   Fertile spikelets/spike 
3.05a  3a 1.9b  Unfertile spikelets/spike 
36.1a  38.9a 34.3a  1000-grain weight (g) 

  
  . بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمبوزین متری کش علفهای مختلف کاربرد   مقایسه میانگین اثر زمان-2جدول 

Table 2. Mean comparison of the effects of timing of metribuzin application on yield and yield components of 
wheat. 

pre emergence  post emergence  Characters 
2642.1b  3363.9a  Yield (kg.ha-1) 
7632.3b  9324.7a  Biomass (kg.ha-1) 

34.3a  35.5a  Harvest index (%) 
63.8b  75.7a  Spikes/m2 
129.4b  189.9a  Plants/m2 

7a  5.4b  No. tillers/plant 
47.6a  35.4b  Kernels/spike 
19.5a  18.2b  Fertile spikelets/spike 
2.3b  3.04a  Unfertile spikelets/spike 
36.3a  36.6a  1000-grain weight (g) 

  .باشنددار نمی درصد معنی5ای دانکن در سطح اختالف اعداد هر ردیف که دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری برحسب آزمون چند دامنه
Means followed by the same letters in each row are not significantly different (Duncan multiple rang test 5%). 
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های صفات مورد بررسی در ارقام مختلف  ، میانگین1جدول 
داری اثر رقم بر صفات عملکرد  عدم معنی. دهد گندم را نشان می

باشد که تحمل ارقام   نکته میدانه و بیولوژیک احتماالً بیانگر این
 و یا قدرت رقابتی آنها در تقابل با کش علفنسبت به این 

های صفات مورد  ، میانگین2جدول . هرز یکسان است های علف
 کش علفرویشی  رویشی و پس بررسی در کاربرد پیش

ارزش کلیه صفات مورد بررسی . دهد  را نشان میبوزین متری
 سنبلچه بارور در دانه در سنبله و تعداجز تعداد پنجه، تعداد د به

در این . باشد رویشی می رویشی بیشتر از کاربرد پیش کاربرد پس
رویشی نتیجه بهتری را ارائه داد و بیشترین  آزمایش کاربرد پس

در کاربرد . رویشی بود مقدار عملکرد دانه مربوط به کاربرد پس
ز همان ابتدا رویشی آسیب کمتری به گندم وارد و احتماالً ا پس

تراکم مورد نیاز بدست آمد و ارقام مختلف گندم توانایی سبز 
شدن مجدد خود را تا حدودی حفظ کرده بودند و در این زمان 

هرز نیز اعمال شد و در  های کاربرد، کنترل تقریباً مناسب علف
زنی و تولید اندام زایشی تا حدودی نرمال و طبیعی  نهایت، پنجه

رویشی با وجود حذف اثر  ربرد پیشدر کا. صورت گرفت
دلیل  به. هرز، عملکرد گندم افزایش پیدا نکرد های رقابت علف

زنی  سوزی در این زمان کاربرد، تعداد بوته کاهش و پنجه گیاه
علت از دست دادن زمان و برخورد  افزایش یافت و احتماالً به

های  های تولید شده به گرما منجر به کاهش تولید ساقه پنجه
 ,.Warrington et al)وارینگتون و همکاران ). 2جدول (بارور شد 

ی حرارت، فاز رویشی و   دریافتند که با افزایش درجه(1977
  .یابد های گندم کاهش می شود و تعداد دانه زایشی کوتاهتر می

رویشی این  پیش کاربرددربا توجه به تحقیقات صورت گرفته، 
زی تولید شده گندم وسنترسد که مواد فت نظر می  بهکشعلف

های نابارور استفاده شده و تعدادی از این  هبرای تشکیل ساق
اند و منجر  هرز از بین رفته های های نابارور در رقابت با علف ساقه

های  به کاهش عملکرد بیولوژیک گندم و در نتیجه کاهش اندام
 (Kirby and Jones. 1977)کایربای و جونز . اند زایشی شده

روند برای گیاه مناسب  هایی که از بین می تند که ساقهدریاف
شان مواد فتوسنتزی  نیستند چرا که آنها در طول دوره تشکیل

در این آزمایش، در کاربرد . کنند ساقه اصلی را مصرف می
ترتیب  رویشی تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه نابارور به پس

ابل افزایش تعداد بوته و اند، در مق کمترین و بیشترین مقدار شده
خوشه، این نقصان را جبران کرده و در این زمان کاربرد عملکرد 

احتماالً در زمان کاربرد ). 2جدول (گندم افزایش یافت 
رویشی، گیاهان فرصت کافی جهت رشد رویشی نداشته و  پیش

بنابراین عملکرد . اند با شروع گرما اجباراً وارد مرحله زایشی شده
افزایش . رویشی داشتند کمتری نسبت به کاربرد پسبیولوژیک 

رویشی، منجر به بهبود  رشد رویشی گیاهان در کاربرد پس
های زایشی و در نتیجه افزایش عملکرد  پتانسیل تولید برای اندام

  ). 2جدول (دانه شده است 

  

 . و اجزای عملکرد گندم بر عملکردبوزین متری کش علف مقایسه میانگین اثر مقادیر مختلف کاربرد -3جدول 

Table 3. Mean comparison of the effects of doses of metribuzin on yield and yield components of wheat. 
1  0.75  0.5  Characters  

2587.5b  2810.2b  3611.3a  Yield (kg.ha-1)  
7291.7b  8316.7b  9827.3a  Biomass (kg.ha-1)  

35.4a  33.03a  36.1a  Harvest index (%)  
65.4b  64.4b  79.4a  Spikes/m2  
161.6a  174.8a  142.6a  Plants/m2  
5.5b  6.8a  6.3ab  No. tillers/plant  

39.2b  37.7b  47.6a  Kernels/spike  
17.9b  17.9b  20.6a  Fertile spikelets/spike  
3.1a  3.3a  1.6b  Unfertile spikelets/spike  
38.6a  34.9a  35.9a 1000-grain weight (g) 

  .باشنددار نمی درصد معنی5ای دانکن در سطح اختالف اعداد هر ردیف که دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری برحسب آزمون چند دامنه
Means followed by the same letters in each row are not significantly different (Duncan multiple rang test 5%). 
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 . مقدار در صفات تعداد پنجه و تعداد سنبلچه بارور* مقایسه میانگین اثر متقابل رقم-4ول جد
Table 4. Mean comparison of the effects interaction of cultivar*dose on number of tillers in plant and number of 

fertile spikelets in spike. 
No tillers/ plant  Fertile spikelets/ spike  Dose (kg.ha-1)  Cultivar  

7.8ab  9.4a  0.5  
8.7a  9.1a  0.75  

5.8bcd  8.8a 1  
Shiraz  

5.8bcd  8.8a  0.5  
7.4abc  7.8b 0.75 
4.9d  7.8b  1  

Pishtaz  

5.4cd  9.5a  0.5  
4.2d  9.12a  0.75  

5.6bcd  8.7ab 1  
M-79-6  

  .باشنددار نمی درصد معنی5ای دانکن در سطح ند از نظر آماری برحسب آزمون چند دامنهاختالف اعداد هر ستون که دارای یک حرف مشترک باش
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (Duncan multiple rang test 5%). 

مقایسه میانگین عملکرد دانه گندم در سطوح مختلف مقادیر 
بیشترین عملکرد دانه .  آمده است3 در جدول کش لفعمصرف 

 بوزین متری کش علف  کیلو گرم در هکتار5/0در کاربرد مقدار 
 5/0ار تیماز لحاظ سایر صفات مورد بررسی نیز . بدست آمد

 برتری محسوسی بر سایر کش علف این کیلوگرم در هکتار
که مقادیر داشت و تنها در مورد تعداد سنبلچه نابارور است 

در کاربرد . کاربرد مقادیر باالتر بیشترین تعداد را دارا بودند
 مربوطه، تعداد کش علف کیلوگرم در هکتار 1 و 75/0مقادیر 

دلیل کاهش  خوشه بدلیل سوختگی کاهش یافت و احتماالً به
ها، سرعت رشد  اندازی و رسیدن شدت نور بیشتر به سنبله سایه
نظر  به. عداد سنبلچه کاهش یافتدنبال آن ت ها افزایش و به سنبله
 تولید تعداد سنبلچه بارور در این مقادیر دلیلین همرسد، به  می

در ارتباط با اثر مقادیر مصرف ). 3جدول (کاهش یافته است 
 بیان داشتند (Day and Intalap. 1970)، دی و اینتاالپ کش علف

ها و تیمارهای مختلف بر تعداد خوشه دارای اثری  که غلظت
  . باشند شابه با عملکرد دانه میم

 . مقدار در صفات تعداد پنجه و تعداد بوته* مقایسه میانگین اثر متقابل زمان-5جدول 
Table 5. Mean comparison of the effects interaction of dose*time on number of tillers in plant and number of 

plants in m2. 

No tillers/ plant  Plants/m2  Dose (kg. ha-1)  Time  
7.9a 83.1c 0.5 
6.8a  173.4ab 0.75  
6.3ab  131.8b  1  

Pre emergence 

4.7b  202.1a  0.5  
6.7a  176.3ab  0.75  
4.6b  191.4a  1  

Post emergence  

  .باشنددار نمی درصد معنی5 در سطح ای دانکناختالف اعداد هر ستون که دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری برحسب آزمون چند دامنه
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (Duncan multiple rang test 5%). 

  

در ارتباط با اثر رقم، زمان و مقدار مصرف بر صفت عملکرد 
در رقم  کیلوگرم در هکتار 5/0رویشی مقدار   دانه، کاربرد پس

شیراز، حداکثر عملکرد دانه و در رقم پیشتاز همین زمان و مقدار 
 M-79-6کاربرد بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد و در الین 

 کیلوگرم در هکتار دارای 75/0رویشی مقدار  کاربرد پس
 کیلوگرم در 5/0استفاده از  ).7جدول (بیشترین عملکرد بود

یشی بر روی رقم شیراز و رو  صورت پیش  بهکش علفهکتار 

 75/0رویشی مقدار  ، کاربرد پسM-79-6پیشتاز و در الین 
کاربرد . کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود

سوزی شدیدی را ایجاد  رویشی در ارقام مختلف گندم گیاه پیش
ها و کاهش  ماندگی شدید این کرت کرد و احتماالً موجب عقب

 ارتباط با اثر رقم و زمان بر صفت در. عملکرد بیولوژیک شد
العمل ارقام مختلف گندم به کاربرد  شاخص برداشت، عکس

در رقم .  یکنواخت نبودکش علفرویشی این  رویشی و پیش پس
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رویشی و در رقم پیشتاز   کاربرد پسM-79-6شیراز و الین 
رویشی بیشترین مقدار را تولید کردند ولی از لحاظ  کاربرد پیش

  ).6جدول (فی نداشتند آماری اختال

  
 (%)شاخص برداشت  رقم در صفت * مقایسه میانگین اثر متقابل زمان-6جدول 

Table 6. Mean comparison of the effects interaction of cultivar*time on Harvest index.  

Harvest index(%)  Time  Cultivar  
32.1b Pre emergence  
33.5ab  Post emergence  

Shiraz  

38.4ab  Pre emergence  
32.8ab  Post emergence  

Pishtaz  

32.7ab  Pre emergence  
40.1a  Post emergence 

M-79-6  

  .باشنددار نمی درصد معنی5ای دانکن در سطح اختالف اعداد هر ستون که دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری برحسب آزمون چند دامنه
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (Duncan multiple rang test 5%). 

 
  ).کیلوگرم بر هکتار(زمان در صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک * مقدار *  رقممتقابل مقایسه میانگین اثر -7جدول 

Table 7. Mean comparison of the effects of cultivar*dose*time on yield and biomass. 

Yield(kg/ha)  Biomass(kg/ha) Time  Dose  Cultivar  
2513cde  8291bcde  Pre emergence 0.5  
4779.3a  11000ab  Post emergence 0.5  

2395.6cde  7000cde  Pre emergence  0.75  
2381.3cde  9775abc  Post emergence  0.75  

1893e  5875de  Pre emergence  1  
3044abcde  8675abcd  Post emergence  1  

Shiraz 

3285.3abcde  8925abcd  Pre emergence  0.5  
4028.3abc  11075ab  Post emergence  0.5  
2837bcde  7375cde  Pre emergence  0.75  
2359.3cde  7325cde  Post emergence  0.75  
2157.5de  5150e  Pre emergence  1  
2628cde  8350bcde  Post emergence  1  

Pishtaz  

3768.8abcd  11300ab  Pre emergence  0.5  
3293.3abcde  8373bcde  Post emergence  0.5  
2410.8cde  6750cde  Pre emergence  0.75  
4477.2ab  11675a  Post emergence  0.75  
2518cde  8025bcde  Pre emergence  1  

3284.3abcde  7675cde  Post emergence  1  

M-79-6  

  .باشنددار نمی درصد معنی5ای دانکن در سطح اختالف اعداد هر ستون که دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری برحسب آزمون چند دامنه
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (Duncan multiple rang test 5%). 

به تفکیک جنس و های آزمایشی  هرز موجود در کرت های علف
، خردل ).Hordeum vulgar L(جو خودرو  : عبارت بودند ازگونه

، ).Avena fatua L( یوالف وحشی،).Sinapis aivensis L(وحشی
 Sisymbrium irio L.( ،Malcolmia africana (L.)(خاکشیر تلخ 

R. Br.کشیش   ، کیسه)Capsella bursa-pastoris L. Medic.( ،
 Cirsium arvense (L.)(، خارلته ).Galium spurium L(راخ  تی بی

Scop.(پیچک ، ) Convolvulus arvensis L.( دره  ، جو)Hordeum 

spontaneum C. Koch.( چچم ،)Lolium regidum L. ( و
هرز  های در این آزمایش علف). .Bromus spp(پشمکی  علف

 .های غالب بودند  گونه.Malcolmia africana Lخاکشیر تلخ و 
هرز نیز تیمارهای آزمایشی  های در خصوص کنترل علف

بطور کلی نتایج . اند العمل متفاوتی از خود نشان داده عکس
 کش علفرویشی  بیانگر کارآمدتر بودن کاربرد پیش

زمانی که این . هرز بود های  در کنترل علفبوزین متری
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اولیه رشد مصرف شد، تأثیر منفی مناسبی  در مراحل کش علف
هرز داشت ولی زمانی که به تأخیر افتاد کارآیی آن  های بر علف

 کش علفاز طرف دیگر با افزایش مقدار مصرف . کاهش یافت
، شدیداً درصد کاهش تراکم و وزن خشک بوزین متری
 1کاربرد مقدار ). 8جدول (هرز افزایش یافت  های علف

هرز،  سوزی باال درگندم و علف ، بدلیل گیاهکیلوگرم در هکتار
 کیلوگرم در 5/0هرز شد و مقدار  های منجر به کنترل باالی علف

هرز داخل و بین  های دلیل کنترل مناسب علف تار، بهکه

دلیل  تر خاک را اعمال کرد و به ها، تهویه مناسب ردیف
سبب گردید و تر گیاه، رشد سریع گندم را  سوزی پایین گیاه
هرز باقیمانده شد و تولید  های  منجر به غلبه بر علفین امرهم

 نیز (Mohtasebi 2007) محتسبی .عملکرد مطلوب را در برداشت
 کش علف کیلوگرم در هکتار 5/0کاربرد پس رویشی مقدار 

 بوته در متر مربع گندم توصیه 400 را در تراکم بوزین متری
  .کردند

 

ها و مقادیر مختلف در شش هفته بعد از سمپاشی  هرز در زمان های هش تراکم و وزن خشک علف مقایسه میانگین درصد کا-8جدول 
  .رویشی پس

Table 8. Mean comparison of the effects of dose and timeing of herbicide application on density and dry matter 
reduction of total weeds on six weeks after post emergence application of metribuzin. 

Reduction percentage of weed density 
(%) 

Reduction percentage of weed dry matter 
(%)     

89.9a  96.04a  Post emergence  
72.01b 86.3b Pre emergence  Time  
76.9b  87.5b  0.5  
74.6b  87.4b  0.75  
91.4a  98.6a  1  

Dose (kg.ha-1) 

  .باشنددار نمی درصد معنی5ای دانکن در سطح ف اعداد هر ستون که دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری برحسب آزمون چند دامنهاختال
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (Duncan multiple rang test 5%). 

 
صورت   بهبوزین متری کش علفبرد بطور کلی، در کار

رویشی، خسارت کمتری به گندم وارد آمد ولی احتمال  پس
. هرز بیشتر شد های پایین آمدن کارآیی آن در کنترل علف

 کش علفرویشی این  رسد که کاربرد پس بنابراین به نظر می
با در نظر گرفتن مسائل زیست . باشد برای گندم قابل توصیه می

دلیل   کیلوگرم در هکتار، به5/0 کافی مقدار محیطی و کارایی
هرز،  های سوزی پایین گندم و در نتیجه کنترل مناسب علف گیاه

-نظر نمی الزم بهکش علفمورد این  مصرف بیش از حد و بی

 دیگر و انبا توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط محقق. رسد
 481/0= کربن آلی(با توجه به پایین بودن ماده آلی خاک 

 توسط کلوییدهای کش علفو جذب سطحی کمتر این ) درصد
رویشی، در محلول خاک   در کاربرد پیشکش علفخاک، این 
. دشو هرز می یابد و باعث سوختگی در گندم و علف افزایش می
رویشی و مقادیر باالی این  رسد کاربرد پیش نظر می بنابراین به

خاک و ایجاد دلیل ماده آلی پایین   در این مزرعه بهکش علف
 .نباشدتوصیه قابل سوختگی در گندم 
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Effect of Dose and Application Time of Metribuzin on Grain Yield of Different 

Wheat Varieties 

Sahar Mansourian1, Hasan Mohammad Alizadeh1, Eskandar Zand2 
1Departmant of Agriculture and Plant Breeding, Tehran University, Karaj, Iran; 2 Iranian Research Institute of Plant protection, Tehran, Iran. 

Abstract 
A field experiment was conducted at the experimental field of Iranian Research Institute of Plant Protection, Karaj city 
in 2006 to investigate the effect of different doses and application timeing of metribuzin on grain yield of different 
wheat varieties. The experiment was arranged at factorial in randomized complete blocks design with four replications. 
The factors investigated were three wheat varieties: Shiraz, Pishtaz and M-79-6 line; 4 metribuzin doses: 1.0, 0.75, 0.5 
and 0.0 kg ha-1 and herbicide application times: preemergence and postemergence at three to four- leaf stage of wheat. 
The results indicated that wheat seed yield and yield components were significantly affected by doses and application 
timing. The highest wheat yield for all varieties was observed in postemergence metribuzin at 0.5 and 0.75 kg.ha-1. 
Mean while, postemergence application of metribuzin was better than preemergence. Final deduction from the 
experiment is that postemergence use of metribuzin at 0.5 kg.ha-1 can be recommended in the above-mentioned wheat 
varieties. 
Key words: post-emergence, pre-emergence, weed and phytotoxisity. 
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