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بررسی کارايی علف کش های جديد و قديم بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم

Evaluate the performance of new and old herbicides on yield components of 
wheat

رضا نصری1، ابراهيم مرشدی2، مهدی صادقی شعاع1، عباس ملكی3

تاريخ دريافت:  1391/1/18

تاريخ پذيرش: 1392/5/15

       
چكيده

با توجه به بروز پديده مقاومت به سموم دو كشور تاثير مصرف سموم علف كش های دو منظوره توتال، آسوت، آپيروس و شواليه و 
ارزيابی كارايی آنها در مقايسه با علف كش های متداول تاپيك + گرانستار بر عملكرد گندم در منطقه ی ايالم در سال زراعی 89-90 
بررسی گرديد. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 6 تيمار و 6 تكرار انجام گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل شاهد 
بدون مصرف علف كش،  آپيروس با دز مصرفي 6/26 گرم در هكتار، شواليه با دز مصرفي 400 گرم در هكتار، آسرت با دز مصرفي 
5/2 ليتر در هكتار، توتال با دز مصرفي 40 گرم در هكتار، تاپيك + گرانستار با دز مصرفي 0/8 ليتر + 25 گرم در هكتار و شاهد بدون 
بود. همراه آپيروس و شواليه و توتال سيتوگيت به صورت دو در هزار مصرف گرديد، بر اساس نتايج حاصل از اين آزمايش بيشترين 
و كمترين درصد كنترل علف هاي هرز پهن برگ به ترتيب به تيمارهاي توتال و آپيروس متعلق بود. همچنين بيشترين و كمترين درصد 
كنترل علف هاي هرز كشيده برگ به ترتيب به تيمارهاي توتال و آسرت تعلق داشت و در مجموع بيشترين و كمترين درصد كنترل 
كل علف هاي هرز پهن برگ و كشيده برگ به ترتيب به تيمارهاي توتال و آسرت متعلق بود. گندم در تيمار توتال بيشترين و در 
تيمار آسرت كمترين عملكرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت را دارا بود. بنابراين با توجه به اينكه استفاده مداوم از اختالط دو 
علف كش تاپيك+ گرانستار باعث بروز بيوتيپ هاي مقاوم به اين علف كش ها در بين علف هاي هرز در استان شده است لذا با توجه به 
نتايج اين آزمايش به منظور كاهش بيوتيپ هاي مقاوم و همچنين كاهش اثرات مضر بر محيط زيست می توان به ترتيب علف كش هاي 

توتال و شواليه را جايگزين مناسبي براي مخلوط دو علف كش تاپيك + گرانستار دانست.

واژه های کليدي: گندم، علف كش ، توتال، آپيروس، شواليه، آسرت، تاپيك، گرانستار.
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مقدمه
اعمال  كشور  در  كه  هرز  علف هاي  مديريت  شيوه  مهمترين 
پهن  توأم  كاربرد  مي باشد.  علف كش ها  از  استفاده  مي شود 
برگ كش ها و كشيده برگ كش ها همواره مدنظر كشاورزان 
كه  كشور  در  موجود  اختالط هاي  ترين  مرسوم  از  مي باشد. 
تاپيك  از دو علف كش  استفاده  در مزارع گندم وجود دارد. 
و  كش  برگ  كشيده  به عنوان  پروپارژيل(  )كلودينافوپ 
گرانستار )تري بنورون متيل( به عنوان پهن برگ كش مي باشد. 
دو  همزمان  كاربرد  با  ارتباط  در  متعددي  گزارشات  كنون  تا 
منتظري  است.  شده  ارائه  سمپاش  مخزن  يك  در  علف كش 
پهن  با  ميتل  كلودينافوپ  مخلوط  كه  كرد  گزارش   )1995(
برگ كش تري بنورون متيل در كنترل علف هاي هرز خردل 
داشته  افزايشي  اثر  گندم  مزارع  در  وحشي  يوالف  و  وحشي 
ايران  در  گذشته  سال  ده  زند)1381(طي  و  باغستانی  است. 
هرز  علف هاي  كنترل  براي  علف كش ها  مصرف ترين  پر 
متيل،  ديكلوفوپ  علف كش های  چچم،  مانند  برگ  باريك 
است  بوده  اتيل  پي  فنوكساپروپ  و  پروپارژيل  كلودينافوپ، 
هستند   ACCase بازدارنده  همگي  مذكور  علف كش هاي  و 
از علف كش ها بيش 7 سال متوالي دريك  اين گروه  چنانچه 
مزرعه مصرف شوند، علف هاي هرز باريك برگ نسبت به آنها 

مقاوم مي شوند .)Hall et al, 1999(. استفاده فزآينده ي سموم 
و عدم وجود تنوع در نحوه ي عمل، آنها كشاورزان را وادار 
به استفاده از علف كش هايی بانحوه ي عمل يكسان نموده اند. 
كشها  برگ  باريك  و  كشها  برگ  پهن  زمان  هم  كاربرد 
همواره به منظور كاهش دفعات سم پاشي مد نظر كشاورزان 
مرسومترين  از   .)1386 همكاران،  و  )قرخلو  است  بوده 
گندم  مزارع  در  حاضر  حال  در  كه  كش  علف  اختالطهاي 
كشور رايج است، كاربرد مخلوط تاپيك و گرانستار است كه 
گندم  هرز  مقاومت علفهاي  بروز  باعث  نقاط  از  پاره اي  در 
شده است)جمالي، 1387(. استفاده مداوم از سموم علفكش 
از 183 گونه ي علف هرز شده  بيش  در  مقاومت  بروز  باعث 
است. همچنين كاربرد مداوم باز دارندههاي استيل كوآنزيم آ 

كربوكسيالز )ACCase( از سال 1970 تا كنون منجر به بروز 
مقاومت در 35 گونهي علف هرز باريك برگ در 27 كشور 

  .)Black shaw et al., 2006( شده است
باغستانی و زند )1381( گزارشات موجود حاكي از آن است 
كه علفكش های فوق بيش از 5 سال به طورمتوالي در برخي از 
مقاوم  احتمال  اين رو  از  و  استان هاي كشور مصرف شده اند، 
شدن علف هاي هرز باريك برگ مزارع گندم و از جمله علف 

.)Beckie et al, 2004( هرز چچم نسبت به آنها باالست
هم��ك��اران  و  زن����د  و   )1384( هم��ك��اران  و  من�تظ��ری 
)Zand et al, 2007( گزارش ه��اي منت��ج از نتايج طرح هاي 

تحقيقات��ي انج��ام ش��ده در اي��ران حاك��ي از آن است كه 

علف كش هايي ديكلوفوپ متي��ل )ايلوكسان(، كلودينافوپ 
پروپارژيل )تاپي��ك(، پينوكسادن )اكسي��ال(، مزوسولفورن 
متي��ل+ يدوسولفورن متي��ل )شوالي��ه(، سولفوسولفورون+م

تسولفورون)توت��ال(، فنوكساپ��روپ پ��ي اتيل)پوماسوپر( و 
ايزوپروت��رون +ديفلوفنيكان)پنتر(  عل��ف هر زچچم را بسته 
ب��ه نوع علف كش در محدوده خوب ت��ا نسبتاً ، خوب كنترل 

می كنن��د.
تحقيقات در رابطه با مهار علفهاي هرز در زراعتها و مناطق 
باغستاني)1387(  و  برجسته  انجام ميشود.   مختلف همه ساله 
منظوره ي  دو  جديد  كش  علف  چند  كارايي  بررسي  در 
)مگاتون(  و مت  )باكستر(، كلروسولفورون  پروسولفوكارب 
با  مقايسه  در  )توتال(  سولفوسولفورون   + متيل  سولفورون 
باريك برگ كشهاي پينوكسادون )آكسيال( و كلودينافوپ 
پروپارجيل )تاپيك( و پهن برگ كشهاي تري بنورون متيل 
)گرانستار( و بروموكسنيل، آزمايشي در مزارع گندم شاهرود 
سمنان انجام دادند. نتايج حاصل نشان داد كه علف كشهاي 
بركنترل  را  تاثير  بيشترين  پروسولفوكارب،  جز  به  منظوره  دو 
علف هاي هرزداشتند. همچنين باريك برگ كش پينوكسادون 
در  كارآيي خوبي  هزار  در   2 سيتوگيت   + ليتر  ميزان45/0  به 
كنترل يوالف داشت و با تيمار شاهد )تاپيك(  برابري نمود.  
تاپيك جزو آريلوكشي فنوكسي پروپيونات )فوپها( ميباشد.  
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و  استيل كو آنزيم آ كربوكسيالز  بازدارنده ي  اين علفكش 
علفكش  اين  است.  سلولي  غشاء  در  چرب  اسيدهاي  سنتز 
قادر است علفهاي هرز مقاوم به  ACCase را كنترل نمايد. 
همچنين بررسيهاي انجام شده روي 17 گونه علف هرز پهن 
گرانستار،  مصرف  كه  داد  نشان  گندم،  كشتزارهاي  در  برگ 
خردل  كنترل  در  خوبي  كارآيي  بروموكسينيل  و  توفوردي 

)Montazeri et al., 2005(.   وحشي دارند
دو  كشهاي  علف  تاثير   )1386( همكاران  و  شهولي  كرمي 
ليتر در هكتار و  منظوره ي شواليه و اختالط تاپيك به ميزان1 
گرانستار به ميزان 20 گرم در هكتار را بر گندم رقم وريناك 
بررسي نمودند. نتايج نشان داد كه علفكش شواليه نسبت به 

اختالط تاپيك و گرانستار بيشترين تاثير را بر كنترل علفهاي 
هرز پهن برگ، باريك برگ و توليد محصول گندم داشت. 
چهار اثر متقابل كه سبب بروز تغيير در كارآيي علفكشها 
در مخازن سم پاش ميگردد شامل اثرات افزايشي، سينرژيك، 
ميكلسن،  و  )يورك  است  كنندگي  تشديد  و  آنتاگونيسم 
Montazeri( گزارش كرد كه   ,1995( رابطه  اين  2003(. در 
بنورون متيل )گرانستار( و كلودينافوپ  پهن برگ كش تري 
هرز  علفهاي  كنترل  در  افزايشي  اثر  )تاپيك(  پروپارجيل 
و  طبيب  اند.  داشته  گندم  وحشيمزارع  يوالف  و  خردل 
تاثير علف كش هاي آپيروس،  همكاران )1387( براي بررسي 
ليتر   2 و  هكتار  در  ليتر   5/1 و   1 ميزان  به  تاپيك  و  توتال 
خوزستان  هنديجان  در  گندم  رقم  چند  روي  بر  سيتوگيت 
تحقيقي انجام دادند. آن ها گزارش دادند كه علف كش تاپيك 
تاثير معني داري بر كنترل جو دره نداشت ولي آپيروس و توتال 

بيشترين عملكرد را در پي داشتند.
علف كش  كارآيي  بررسي  جهت   )1387( زند  و  ثابتي 
آتالنتيس، شواليه، مگاتن، توتال و تاپيك به ميزان 1 و 5/1 ليتر 
در هكتار آزمايشي در ماهيدشت كرمانشاه بر روي علف هاي 
توتال  علف كش  كه  داد  نشان  نتايج  نمودند.  اجرا  گندم  هرز 
هرز  علف هاي  بر  بهتري  كنترل  آتالنتيس  و  شواليه  به  نسبت 
بر  مطلوبي  تاثير  برومايسيد  و  تاپيك  مخلوط  ولي  داشتند. 

علف هرز گل گندم و زبان در قفا نداشت. ويسي و همكاران 
با  مقايسه  را در  توتال  ه ي  منظور  تاثير علف كش دو   )1387(
آكسيال و تاپيك به تنهايي و مخلوط با گرانستار جهت كنترل 
علف هاي هرز ماهيدشت كرمانشاه بررسي نمودند. نتايج نشان 
داد كه توتال نسبت به ديگر علف كش ها تاثير بيشتري بر مهار 
كنترل  در  خوبي  كارآيي  نيز  آكسيال  داشت.  هرز  علف هاي 
باريك بر گها داشت و تاپيك )تيمار شاهد( پس از آن قرار 

گرفت.
داد  نشان  ميانگين ها  مقايسه ي   )1389( همكاران  و  نيا  آريان 
قديمي  سموم  با  مقايسه  در  نها  آ  اختالط  و  جديد  كه سموم 
علف هاي  كنترل  در  بهتري  كارايي  صفات،  اغلب  براي 

در  سنبلچه  تعداد  و  سطح  واحد  در  سنبله  داشتند. تعداد  هرز 
داشتند. عملكرد  اقتصادي  عملكرد  بر  را  تأثير  بيشترين  سنبله 
اقتصادي در سطح بسيارمعني داري تحت تاثير تيمارهاي سموم 
قرار گرفت به نظر مي رسد كه كاهش كارايي سموم قديمي 
)تاپيك و گرانستار( همچنين اختالط آن ها با يكديگر و ديگر 
علف كش ها، به علت افزايش مقاومت علف هاي هرز در اثر 

مصرف متمادي اين سموم باشد.
پيرامون  تحقيقي  گزارشي  در   )1383( همكاران  و  دستوری 
شد  مشخص  سولفوسولفورون  مصرف  بر  گندم  تحمل  ميزان 
كه مصرف اين علف كش تا ميزان 100 گرم در هكتار از ماده 
تجاري، هيچ اثر منفي روي گندم ندارد. جنسون و سيكاسلی 
)Jensen and Ccaseley, 1995( گزارش كردند كه اختالط 
زمان  به  نسبت  را  هرز  علف  كنترل  نتوانسته  موارد  بعضي  در 
كاربرد عدم اختالط افزايش دهد. بنابراين توليد علف كش هاي 
از  حداقل  استفاده  جهت  در  تحقيقات  دادن  سوق  و  جديد 
با  مؤثرتر  و  قوي  علف كش هاي  از  استفاده  با  شيميايي  مواد 
منظور  به  علف كش ها  تناوبي  كاربرد  نيز  و  كمتر  مصرفي  دز 
محيط  بر  كمتر  اثرات  همچنين  و  مقاوم  بيوتپ هاي  كاهش 

زيست همواره مد نظر مي باشد. 
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مواد و روش ها
 اين آزمايش به منظور بررسي طيف علف كشي، علف كش هاي 
دو منظوره توتال، آسرت و آپيروس و ارزيابي كارايي آنها با 
علف كش هاي متداول تاپيك+ گرانستار در سال زراعي -90

1389 در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 6 تيمار و 6 
تكرار در دهستان كارزان از توابع  شهرستان شيروان چرداول 
)استان ايالم( انجام شد فلور علف هاي هرز مزرعه آزمايشی به 
صورت طبيعي در كرت های آزمايشی  قبل از انجام سمپاشي و 
اعمال تيمار با استفاده از كادر 5/0×5/0 متر مربعي به تعداد 5 
پرتاب تصادفي در 5 نقطه از هر تيمار كادراندازي و تراكم و نوع  
علف هاي هرز مشخص گرديد، تيمارها عبارتند از: 1- آسرت 
)ايماز امتابنزمتيل(: با فرموالسيون 75EC درصد به مقدار 5/2 
ليتر در هكتار.2- آپيروس )سولفوسولفورون(: با فرموالسيون 
به مقدار 6/26 گرم در هكتار سورفكتانت غير يوني   75WG

به صورت دو در هزار. 3- شواليه )يدو سولفورون متيل سديم 
فرموالسيون  با  اتيلن(:  پير  دي  مفن  متيل+  سولفورون  مزو   +
سورفكتانت  هكتار+  در  گرم   400 مقدار  به  درصد   6  WG

توتال )سولفوسولفورون  به صورت دو در هزار.4-  يوني  غير 
%75 + مت سولفوردن متيل%5(: با فرموالسيون WG درصد به 
مقدار40 گرم در هكتار+ سورفكتانت غير يوني به صورت دو 

با فرموالسيون  پروپارجيل(:  تاپيك )كلودنيافوپ  در هزار.5- 
)تري  گرانستار  هكتار+  در  ليتر   8/0 مقدار  به  درصد   80EC

بنورون متيل( با فرموالسيون 75DF درصد به مقدار 25گرم در 
هكتار.6-شاهد بدون سمپاشي، نوع محصول گندم رقم پيشتاز 
بود كه در كرت های به مساحت 4 متر مربع  به ابعاد 2×2 متر 
كه شامل 12 خط كاشت به فاصله خطوط 15 سانتيمتركشت 
پنجه  اواخر  تا  زني  پنجه  اوليه  مراحل  در  سمپاشي  گرديد. 
برگ  پهن  هرز  علف هاي  برگي  مرحله6-2  در  و  گندم  زني 
اثر  گرديد.  انجام  برگ  باريك  هرز  علف هاي  برگي   5-2 و 
علف كش ها در دو مرحله به فاصله 15 روز و يك ماه بعد از 
استفاده كادر 5/0×5/0  با  با شمارش علف هاي هرز  سمپاشي 
متر به تعداد 5 پرتاب تصادفي در هر تيمار انجام گرفت. سپس 

با  محصول  عملكرد  و  هرز  علف هاي  روي  علف كش ها  اثر 
از حذف حاشيه  تيمار پس  برداشت مساحت 1×1 متر در هر 
هركرت برداشت و توزين گرديد. داده های حاصل با استفاده 

از نرم افزار SAS تجزيه و تحليل گرديد.

نتايج و بحث 
عملكرد اقتصادي

تاثير  تحت  معني داري  بسيار  سطح  در  اقتصادي  عملكرد 
مقدار  بيشترين   )1 گرفت.)جدول  قرار  سموم  تيمارهاي 
توتال  علف كش  تيمار  به  هكتار  در  كيلوگرم   4390 عملكرد 
بود و كمترين مقدار عملكرد دانه 5/2638 كيلوگرم در هكتار 

مربوط به تيمار شاهد)بدون وجين بود.)جدول 2( آريان نيا و 
همكاران)1389( عملكرد اقتصادي در سطح بسيار معني داري 
كه  مي رسد  نظر  به  گرفت  قرار  سموم  تيمارهاي  تاثير  تحت 
همچنين  گرانستار(  و  )تاپيك  قديمي  سموم  كارايي  كاهش 
علت  به  ها،  علف كش  ديگر  و  يكديگر  با  آن ها  اختالط 
اين  متمادي  مصرف  اثر  در  هرز  علف هاي  مقاومت  افزايش 
كه  نمودند  اعالم   )1385( همكاران  و  معيني  باشد.  سموم 
باالترين عملكرد دانه گندم و كمترين وزن خشك علف هاي 
متيل  بنورون  تري  و  پروپارژيل  فوپ  كلودنيا  تركيب  از  هرز 
نمود  گزارش   ,Montazeri(  )1995 همچنين  آمد.  دست  به 
خردل  كنترل  در  افزايشي  اثر  گرانستار  و  تاپيك  اختالط  كه 
وحشي و يوالف وحشي در مزارع گندم دارد كه با نتايج اين 
تحقيق متضاد است. نتايج ديگر نيز مبني بر كارايي بهتر ديگر 
علف كش ها نسبت به اختالط تاپيك و گرانستار در مكان هاي 
نسبت  بيشتر شواليه  از جمله كارايي  ارائه شده است.  مختلف 
به اختالط تاپيك و گرانستار در توليد محصول گندم )كرمي 
شهولي و همكاران، 1386(، برتري آپيروس و توتال در مقايسه 
جايگزيني  همكاران،1386(،  و  )طبيب  گرانستار  و  تاپيك  با 
شواليه به جاي تاپيك و گرانستار در استان خوزستان )گودرزي 
آكسيال  برتري  بر  مبني  نيز  گزارشاتي   )1386 همكاران،  و 
و  تاپيك)ويسي  با  مقايسه  در  محصول  بيشتر  توليد  در  توتال 
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كه  مي رسد  نظر  به  گونه  .اين  دارد  وجود  همكاران،1387( 
تاپيك و گرانستار مقاوم شده  به سموم  علف هاي هرز نسبت 
باشند.اگر چه علف كش ها ابزار مؤثري در مديريت علف هاي 
هرز هستند اما استفاده ي مكرر از يك علف كش باعث ايجاد 

مقاومت علف هرز به آن علف كش ها مي شود.

وزن هزار دانه
با توجه به نتايج به دست آمده وزن هزار دانه در سطح بسيار 
گرفت  قرار  علف كش  تيمارهای  تاثير  تحت  معنی داری 
)جدول1(. بيشترين وزن هزار دانه 13/36 گرم مربوط به تيمار 
به  مربوط   82/28 دانه  هزار  وزن  كمترين  و  توتال  علف كش 

تيمار شاهد)بدون وجين و مصرف علف كش( بود. 

جدول 1 - تجزيه واريانس صفات

Table 1 � Analysis of variance

Effect of 
herbicide

Harvesting 
Index

Number of 
spike per 

unit

Number of 
grain in spike

1000GW
GY

df

S.O.V

32.47 ns0.0006 ns5350.4*5.2ns31.92**76561.4*5
Replication

5369.5**0.014**1124.2 ns22*42.49**2323511**5
Treatments

17.50.00071760.56.328.1524543.3 -
Error

0.987.809.509.978.654.2 -

C.V

0.980.800.420.460.640.95 -

R2

* و **: به ترتيب معنی دار در سطح احتمال پنج و يك درصد               

 * and ** : Significant at 5 and 1% level of probability, respectively.

شاخص برداشت
بين  فتوسنتزي  بيان كننده نسبت توزيع مواد  برداشت  شاخص 
عملكرد اقتصادي و عملكرد بيولوژيكي است. در حقيقت باال

بيشتر  انتقال مواد فتوسنتزي  بودن شاخص برداشت نمايان گر 
از گياه به دانه مي باشد.  شاخص برداشت نيز در سطح خطاي 
آماري يك درصد از تيمارهاي سموم تاثير پذير بود. )جدول 
1(  بيشترين شاخص برداشت 0/43 با تفاوت معنی دار با شاهد 

كمترين  و  توتال   علف كش  تيمار  به  مربوط  تيمارها  بقيه  و 
شاخص برداشت 0/29 مربوط به تيمار شاهد)بدون علف كش 
و وجين( بود)جدول 2(.نتايج با تحقيقات آريان نيا و همكاران 

)1389( مطابقت دارد.
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جدول 2- مقايسه ميانگين تيمارها
Table 2 � Comparison of treatments

Effect of 
herbicide

Harvesting 
IndexNumber of 

spike per unit
Number of 

grain in spike

1000GW
GYTreatments

0.001 e0.29 d415 a22.16 b28.82 c2638.5  e
Control

69.33 bc0.39 bc446.5 a26.33 a33.31 ab3850.2 c
Apirous

73.85 b0.41 ab444.2 a27.66 a34.5 a4120.8 b
Shavaleieh

83.15 a0.43 a455.17 a26.83 a36.13 a4390.3 a
Total

67.76 c0.40 b445.5 a25.83 a34.18 ab3925.8 c +
Tapic+ Granestar

61.83 d0.35 c441.3 a25.16 a30.9 bc3411.5 d 
Asert

کاهش تعداد علف هاي هرز بعد از سمپاشي نسبت به 
قبل از سمپاشي

نتايج حاصل از اجرا تيمارهاي آزمايش بر روي علف هاي هرز 
به تفكيك محاسبه گرديد )جدول4(. همانطوري كه در جدول  
علف كش هاي  بين  در  توتال  علف كش  مي گردد  مشاهده 
گونه هاي  و  تعداد  كاهش  در  را  كارائي  بيشترين  آزمايشي 
علف هاي هرز پهن برگ داشت به طوري كه 86/6 درصد كل 
علف هاي هرز پهن برگ را از بين برد و ساير علف كش هاي 
شواليه، آسرت، مخلوط تاپيك+گرانستار و اَپيروس به ترتيب 
67/77،70،2/5، 63/4 درصد از كل علف هاي هرز پهن برگ 
را از بين بردند يعني در بين تيمارهاي آزمايش اَپيروس كمترين 
تأثير بر روي علف هاي هرز پهن را داشته است. برتري آپيروس 
همكاران  و  )طبيب  گرانستار  و  تاپيك  با  مقايسه  در  توتال  و 
1386(.  جايگزيني شواليه به جاي تاپيك و گرانستار در استان 
مبني  نيز  گزارشاتي   .)1386 همكاران،  و  خوزستان)گودرزی 
بر برتري آكسيال توتال در توليد بيشتر محصول در مقايسه با 

تاپيك )ويسي و همكاران،1387( وجود دارد .اين گونه به نظر 
مي رسد كه علف هاي هرز نسبت به سموم تاپيك و گرانستار 

مقاوم شده باشند.
هرز  علف هاي  كنترل  درصد  كمترين  و  بيشترين  همچنين 
متعلق  آسرت  و  توتال  تيمارهاي  به  ترتيب  به  برگ  كشيده 
علف هاي  درصد   78/5 توتال  علف كش   .)3 بود)جدول 
شواليه،  تيمارهاي  بقيه  و  نمود  كنترل  را  برگ  هرزكشيده 
 ،67/5  ،69 ترتيب  به  آسرت  و  آپيروس  گرانستار،  تاپيك، 
را  برگ  كشيده  هرز  علف هاي  كل  درصد   53/7 و    62/5
كنترل نموده اند. در مجموع تيمارهاي توتال، شواليه، تاپيك+ 
گرانستار،آپيروس و آسرت به ترتيب 82/5، 67/73،3/2، 62/9 
و 61/8 درصد كل علف هاي هرز پهن برگ و كشيده برگ 
را كنترل نمودند. يعني توتال بيشترين تأثير و آسرت كمترين 
تأثير بر روي مجموع علف هاي هرز پهن برگ و كشيده برگ 
بين تيمارهاي اسرت و آپيروس نشان مي دهد  داشتند. مقايسه 
پهن  از  بهتر  را  برگ ها  كشيده  آسرت  به  نسبت  آپيروس  كه 
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برگ ها كنترل مي كند و برعكس آسرت پهن برگ ها را بهتر 
از كشيده برگ ها كنترل مي كند..در مجموع علف كش توتال 
داراي بيشترين تأثير در كاهش درصد علف هاي هرز و همچنين 
داراي بيشترين عملكرد دانه گندم و علف كش آسرت داراي 
كمترين  و  هرز  علف هاي  درصد  كاهش  در  تأثير  كمترين 
تأثير در عملكرد دانه گندم بودند. . ويسي و همكاران )1387(

بر  بيشتري  تاثير  به ديگر علف كش ها  نسبت  توتال  علف كش 
علف كش   )1387( زند  و  ثابتي  داشت.  هرز  علف هاي  مهار 
توتال نسبت به شواليه و آتالنتيس كنترل بهتري بر علف هاي 
دو  كشهاي  علف  باغستاني)1387(  و  برجسته  داشت.  هرز 
منظوره به جز پروسولفوكارب، بيشترين تاثير را بركنترل علف 

به  پينوكسادون  برگ كش  باريك  همچنين  هرزداشتند.  هاي 
ميزان0/45 ليتر + سيتوگيت 2 در هزار كارآيي خوبي در كنترل 
يوالف داشت و با تيمار شاهد )تاپيك(  برابري نمود. بنابراين با 
توجه به اينكه استفاده مداوم از اختالط دو علف كش تاپيك+ 
علف كش ها  اين  به  مقاوم  بيوتيپ هاي  بروز  باعث  گرانستار 
مرسومترين  از  است.  شده  استان  در  هرز  علف هاي  بين  در 
گندم  مزارع  در  حاضر  حال  در  كه  كش  علف  اختالطهاي 

كشور رايج است، كاربرد مخلوط تاپيك و گرانستار است كه 
گندم  هرز  مقاومت علفهاي  بروز  باعث  نقاط  از  پاره اي  در 
شده است)جمالي، 1387(. استفاده مداوم از سموم علفكش 
از 183 گونه ي علف هرز شده  بيش  در  مقاومت  بروز  باعث 
كوآنزيم  استيل  دارندههاي  باز  مداوم  كاربرد  همچنين  است. 
به  منجر  كنون  تا   1970 سال  از   )ACCase( كربوكسيالز  آ 
برگ در 27  باريك  مقاومت در 35 گونهي علف هرز  بروز 
گزارشات    .)Black shaw et al., 2006( است  شده  كشور 
موجود حاكي از آن است كه علف كش های فوق بيش از 5 
شد  مصرف  كشور  استان هاي  از  برخي  در  به طورمتوالي  سال 
شدن  مقاوم  احتمال  رو  اين  از   ،)1381( زند  و  باغستانی  ه اند 

علف  جمله  از  و  گندم  مزارع  برگ  باريك  هرز  علف هاي 
هرز چچم نسبت به آنها باالست )Beckie et al, 2004(. لذا با 
توجه به نتايج اين آزمايش به منظور كاهش بيوتيپ هاي مقاوم 
به  می توان  زيست  محيط  بر  مضر  اثرات  كاهش  همچنين  و 
ترتيب علف كش هاي توتال و شواليه را جايگزين مناسبي براي 

مخلوط دو علف كش تاپيك + گرانستار دانست.

جدول3: مقايسه ميانگين هاي درصد كاهش تعداد علف هاي هرز كشيده برگ

Table 3: Comparison of mean percent reduction in the number of elongated leaf weeds

 + 
1Avena  SP.8781909593

2Lolium SP.8880899089

3Hordeum spontaneum - -7380

4Phalaris  SP.8554909188

5/627/53695/785/67
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جدول4: مقايسه ميانگين هاي درصد كاهش تعداد علف هاي هرز پهن برگ

Table 4: Comparison of mean percent reduction in the number of broad�leaved weeds

 + 
1Adonis aestivalis6374898782

2Anthemis Cotula5559659965

3Buplerum rotundifulium7686899284

4Cardaria draba6780848583

5Carthamus oxyacantha7681859069

6Cephalaria syriaca6682959463

7Chenopodium album8790939577

8Centaurea depresa6859798579

9Convolvulus arvensis6354717248

10Descuriana Sophia6968928756

11Veronica Persica2026387425

12Fumaria SP.4044538175

13Gallium tricornatum7870759784

14Lathyrus SP.6872989180

15Malva SP.122957925

16Papaver SP.3942637265

17Raphanus raphanistrum8084959793

18Malcolmia Africana4962536575

19Allysum hirsutum6255737456

20Turgenia latifolia7984869284

21Vacaria Pyramidaea8486968996

22Vicia SP.8684779179

23Sinapis arvensis7580879488

24Sisymbrium irrio7364727957

25Silybum marianum5052739113

4/63705/776/862/67

نتيجه گيری 
تأثير  بيشترين  داراي  توتال  علف كش  كه  داد  نشان  بررسی ها 
بيشترين  داراي  همچنين  و  هرز  علف هاي  درصد  كاهش  در 
تأثير  داراي كمترين  و علف كش آسرت  گندم  دانه  عملكرد 
در كاهش درصد علف هاي هرز و كمترين تأثير در عملكرد 
يعني  منطقه  رايج  علف كش هاي  طرفي  از  بودند.  گندم  دانه 
تاپيك و گرانستار و اختالط آنها از كارايي پاييني در كنترل 
علف هاي هرز و توليد دانه در گندم برخوردار بودند. بنابراين با 

توجه به اينكه استفاده مداوم از اختالط دو علف كش تاپيك+ 
گرانستار باعث بروز بيوتيپ هاي مقاوم به اين علف كش ها در 
نتايج  به  توجه  با  لذا  است  شده  استان  در  هرز  علف هاي  بين 
همچنين  و  مقاوم  بيوتيپ هاي  كاهش  منظور  به  آزمايش  اين 
ترتيب  به  می توان  زيست  محيط  بر  مضر  اثرات  كاهش 
براي  مناسبي  جايگزين  را  شواليه  و  توتال  علف كش هاي 
مخلوط دو علف كش تاپيك + گرانستار دانست. عالوه بر اين 
مي بايست براي جلوگيري از گسترش مقاومت علف هاي هرز 
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زراعي،  تناوب  از   ACCase بازدارنده هاي  علف كش هاي  به 
ها،  اختالط علف كش  مختلف،  نمره ي عمل  با  تناوب سموم 

شخم، آيش و ديگر عمليات مديريتي استفاده نمود.

سپاسگزاري
درپايان نگارنده گان از زحمات كليه عزيزانی كه در اجرای 
اين پژوهش همكاری نمودند صميمانه سپاسگزاری می نمايند.     
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