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١٧٩

"علوم زراعی ایرانمجله"
1394پاییز ، 3، شماره هفدهمجلد 

Triticum aestivum(گندم نان هاي هرزها در کنترل علفکشارزیابی اثرمصرف اختالط علف L. (
دیم در استان اردبیل

Evaluation of the effect of mixture of herbicides on weeds control in rainfed
bread wheat (Triticum aestivum L.) in Ardabil

4ساجدو کامل3کلخورانصمديالهام،2پرمونقاسم،1عباديعلی

چکیده
ــادي، ع ــون،.ق،.عب ــمدي.اپرم ــوران و كص ــاجد.کلخ ــف  . 1394. س ــتالط عل ــر مصــرف اخ ــابی اث ــف کــشارزی ــرل عل ــا در کنت ــان ه ــدم ن ــرز گن ــاي ه ه

)Triticum aestivum L. ( 17. مجله علوم زراعی ایران. اردبیلدیم در استان)179-192): 3.

هـاي هـرز گنـدم دیـم، آزمایشـی بـه صـورت       کـش در کنتـرل علـف   به منظور بررسی اثر مصرف انفرادي و اختالط چند علف
. در شهرسـتان گرمـی اسـتان اردبیـل اجـرا گردیـد      1391تـا 1389زراعـی  سـال هاي کامل تصادفی با چهـار تکـرار در دو   بلوك

، فنوکسـاپروپ  )تاپیـک (، کلودینـافوپ پروپارژیـل   )U 46 D(کـش توفـوردي   تیمارهاي آزمایش شامل دو بار وجین دسـتی، علـف  
توفــوردي، + ، تاپیــک )آونــج(، دیفــن زوکــوات )گرانســتار(، تــري بنــورون متیــل )پوماســوپر(مفــن پــاپر دي اتیــل + پــی اتیــل

گرانسـتار، آیـش بـه همـراه گالیفوسـیت     + توفوردي، آونـج  + گرانستار، آونج + توفوردي، پوماسوپر+ گرانستار، پوماسوپر + تاپیک 
داريهـاي مـورد ارزیـابی اثـر معنـی     کـش نتایج نشان داد که علف. هاي توصیه شده استفاده شدنددر غلظت) هرزبا علف(و شاهد 

میـزان کـاهش تـراکم گالیـول وحشـی      بـاالترین . هـاي هـرز داشـتند   یول وحشی، یوالف وحشی و سایر علفگالبر کاهش تراکم 
هـاي هـرز   و سـایر علـف  ) درصـد 72/94درصـد و  13/95درصد، 24/93(، یوالف وحشی )درصد32/61درصد و 12/88درصد، 100(
گرانسـتار + گالیفوسـیت و تاپیـک   + بـه ترتیـب در تیمـار دو بـار وجـین دسـتی، آیـش       ) درصـد 90/75درصد و 98درصد، 36/83(

درصد در سـال اول  02/91(هاي هرز و سایر علف) درصد91/83(باالترین میزان کاهش زیست توده گالیول وحشی . مشاهده شدند
کیلـوگرم در  2595(کـش تاپیـک   عملکرد دانه در تیمار علـف .توفوردي حاصل شد+ در تیمار تاپیک ) درصد در سال دوم71/58و 

با توجه بـه  . در سال اول بیشتر بود) کیلوگرم در هکتار2269(گرانستار + پوماسوپرو ) هکتارکیلوگرم در 2571(، وجین دستی )هکتار
هاي هـرز منطقـه   رسد که مصرف تاپیک و یا تاپیک همراه با توفوردي براي کنترل علفنظر مینتایج بدست آمده از این پژوهش به

.باشدبراي حصول عملکرد  باال در گندم دیم مناسب میگرانستار نیز + پوماسوپرهاي کشمخلوط علف. تر باشدمناسب

.هاي هرز و گندم دیمها، زیست توده، علفکشآیش، اختالط علف:هاي کلیديواژه

.باشدمییلیاردبمحققدانشگاه8755شمارهیپژوهشطرحازاین مقاله مستخرج از05/09/1394: تاریخ پذیرش20/11/1393: تاریخ دریافت
)ebadi@uma.ac.ir: پست الکترونیک) (مکاتبه کننده(عضو انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران . دانشیار دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-1
دانشجوي دکتري دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-2
کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلیدانش آموخته -3
دانشجوي دکتري دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-4
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١٨٠

مقدمه
هـاي  و علـف (Triticum aestivum)رقابت بین گندم 

هــاي تولیــد جهــانی ایــنین محــدودیتتــرمهــمهــرز از 
ــی  ــوب م ــاه محس ــود گی Lemerle(ش et al., 2001;

Bushong et al., 2011 .(مسـتقیم طـور هاي هرز بهعلف
گیاهـان باخاكرطوبتوغذاییموادنور،کسببراي

Auskarniene(کننـد  مـی رقابـت زراعـی  et al., 2010.(
کیفیـت بـر محصـول، کـاهش بـر عـالوه هرزهايعلف

هاي و باعث افزایش هزینهگذاشته منفی اثرنیزمحصول
). Wenzm, 2000(شوند تولید می

Gladiolus atroviolaceus(وحشـی گالیول Bioss. (
اسـت کـه توسـط کـورم     هـرز چندسـاله  يهاعلفجزء

ــدتکثیــر مــی ــراکنش وســیعی . یاب ــران پ ایــن گیــاه در ای
هــاي هــرز مــزارعتــوان آن را جــزء علــفداشــته و مــی

گنـــدم بـــه خصـــوص مـــزارع دیـــم محســـوب نمـــود
)Rashed-Mohasel et al., یوحشــیــوالف ). 2001
)Avena fatua L. (     نیز باعـث ایجـاد خسـارات در مـزارع

یـوالف تـداخل شـدت . شـود یمـ گندم در سطح جهان 
جغرافیـایی بـه موقعیـت  بسـته ریـز دانهغالتدروحشی

Morishita(اسـت  متفـاوت محل et al., کـاهش ). 1991
ــتازناشــیعملکــرد ــوالفرقاب ــانوحشــی دری گیاه

شـرایط  جملـه ازگونـاگونی عوامـل بـه زراعی مختلـف 
زمـان زراعـی، گیـاه گونـه خاك،حاصلخیزيمحیطی،

یـوالف  کنتـرل زمانووحشییوالفتراکم،سبز شدن
یــوالف وحشــی، ). Bular, 1988(داردبســتگیوحشــی

گالیــول وحشــی، تلــخ بیــان، ارزن وحشــی، ازمــک      
ي هـرز هـا علـف ین تـر مهـم هـرز دیگـر از   و چند علـف 

ــی    ــوب م ــل محس ــدم اردبی ــزارع گن ــایع در م ــوند ش ش
)Agricultural Organization, 2011 .(وپـــــورآذر

ــتان ــزارش )Porazar and Baghstani, 2004(یباغس گ
بر عملکـرد  مختلفهرزيهاعلفسوء یرتأثکهکردند

گـزارش  .اسـت متفـاوت گنـدم ارقـام عملکرداجزايو
ي هـا پنجـه عداد شده است که یوالف وحشی با تاثیر بر ت

بارور، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن هـزار دانـه  

انـدازي و  یهسـا و تعداد دانه تولید شده در سنبله، به دلیل 
یر منفی بر مراحل زایشی تأثرقابت در طول فصل رشد و 

دانـه و شـاخص برداشـت    عملکـرد گندم، باعث کاهش 
Zare Feizabdi(شود می et al., 2009.(

هـاي هـرز اسـتفاده از    شیوه مدیریت علـف ین ترمهم
هـا بـراي کنتـرل    کـش اختالط علـف .استهاکشعلف

هاي متفـاوت  هاي هرز با حساسیتطیف وسیعی از علف
هــاي مقــاوم یر انــداختن گســترش بیوتیــپتــأخبــراي بــه 

هـــاي مصـــرف وهـــاي هـــرز و کـــاهش هزینـــهعلـــف
هـا امـروزه بیشـتر مـورد توجـه      کـش اثرات جانبی علف

ــت  Streibig(اس et al., ــتالط  ). 1998 ــل اخ ــر متقاب اث
ها ممکن است به سه صورت دیده شـود، اول  کشعلف

هــا نحــوه عمــل مســتقلیکــشاینکــه هــر یــک از علــف
دهنـد،  دارند و عمل یکدیگر را تحـت تـاثیر قـرار نمـی    

کــشکــش کــارکرد علــف  دوم اینکــه یــک علــف  
کـش  دهد و سوم اینکـه یـک علـف   دیگر را کاهش می

شــود کــش دیگــر مــی  ث افــزایش تــاثیر علــف  باعــ
)Kudsk and Mathiassen, 2004 .( ابـــراهیم پـــور و

Ebrahimpour(همکاران  et al., گـزارش کردنـد   ) 2011
ي هـا کـش علـف توتال و اختالط کشعلفکه مصرف 

تــوده ، گرانســتار و آکســیال بــر عملکــرد دانــه، زیســت
شــاخص برداشــت، تعــداد دانــه در واحــد ســطح، تعــداد 
سنبلچه در سنبله، طول سنبله، ارتفاع بوته گندم و زیست 

وخــان. داري داشــتیمعنــي هــرز اثــر هــاعلــفتــوده 
Khan(همکــاران  et al., ــد) 2003 کــهگــزارش کردن

درسـنبلچه تعدادمانندبر صفاتیها کشعلفازاستفاده
عملکـرد وبیولوژیـک عملکـرد دانـه، هـزار وزنسنبله،

رادانـه عملکردترینیشها بآن. داري دارداثر معنیدانه
ــکوبروموکســینیلمصــرفاز ــوگرانوتاپی اکســترال

ودر آزمایش الکوچـا .آوردنددستبهتاپیکهمراه با
ــاران  Elkoca(همک et al., ــاهده) 2004 ــدمش ــهش ک

زیســت تــودهوتــراکمهــرز،علــفکنتــرليهــاروش
عملکـرد اجـزاي وعملکـرد وکاهشراهرزيهاعلف

شـاهد بـا مقایسهعدس را در)دانههزاروزناستثنايبه(
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١٨١

. دادافزایش
هـاي هـرز گالیـول و    با توجه به غالـب شـدن علـف   

یوالف وحشی در مـزارع دیـم در منطقـه گرمـی اسـتان      
منظـور انتخــاب بهتــرین روش  اردبیـل، ایــن آزمـایش بــه  

آوردن به دستهاي هرز و شیمیایی در کنترل این علف
.حداکثر عملکرد گندم انجام شد

هاروشمواد و 
بـه  1391تـا  1389این پژوهش در دو سـال زراعـی   

هاي کامـل تصـادفی در چهـار تکـرار در     صورت بلوك
ــل، واقــع       ــتان اردبی ــی اس ــتان گرم ــم شهرس ــزارع دی م

ــه38در  ــه50ودرج ــرضدقیق ــمالیع ــه47وش درج
متـر از سـطح   1023بـا ارتفـاع   شـرقی طـول دقیقه25و

کـش  تیمارهـاي آزمایشـی شـامل علـف    . دریا انجام شـد 
، )تاپیـک (، کلودینافوپ پروپارژیل )U 46 D(توفوردي 

، )پوماسـوپر (مفن پـاپر دي اتیـل   + فنوکساپروپ پی اتیل
ــل   ــورون متیـ ــري بنـ ــتار(تـ ــوات )گرانسـ ــن زوکـ ، دیفـ

گرانســـتار، + فــوردي، تاپیـــک  تو+ ، تاپیـــک )آونــج (
ــوپر  ــوپر  + پوماســ ــوردي، پوماســ ــتار، + توفــ گرانســ

ــج  ــج  + آونــــ ــوردي، آونــــ ــتار و + توفــــ گرانســــ
هـاي ذکـر   کـش کلیـه علـف  . گالیفوسیت بودند+ آیش
در غلظـت توصـیه شـده و در    ) به جز گالیفوسیت(شده 

هــاي غلظــت. برگــی گنــدم اســتفاده شــدند4-6مرحلــه 
کیبی همانند تیمار انفـرادي  ها در تیمارهاي ترکشعلف
و دو ) هرزبا علف(دو تیمار بدون وجین ). 1جدول (بود 

. بــار وجــین نیــز بــه عنــوان شــاهد در نظــر گرفتــه شــدند
گالیفوسیت در تیمار آیش مورد استفاده قرار گرفـت و  

زمان. ها نیز مصرف شدکشبنابراین همراه با سایر علف
رقـم  . بودماهرآذاوایلدرزراعیسالدوهردرکشت

تـرین سـطح   یشبـ بود که سبالنرقماستفادهگندم مورد 
اطالعات دما و بارندگی . زیر کشت در منطقه دارا است

.ارائه شده است2در طول دوره آزمایش در جدول 
ه محــل اجــراي آزمــایش بــه صــورت دیــم بــا مزرعــ

ــود-تنــاوب ســاالنه گنــدم  شــوري و اســیدیته. آیــش ب

ــاك بـــه  ــی41/0ترتیـــب خـ متـــرزیمـــس بـــر  دسـ
درصد رس، 28،درصد نیتروژن05/0و حاوي 62/9و 
درصد ماسه بوده و بافـت خـاك   17درصد سیلت و 55

.رسی بود-آن لومی
و فواصــل ردیــف مترمربــع20کــرتهــرمســاحت

کود مصرفی بـر اسـاس نتـایج    . متر  بودسانتی15کاشت 
کیلوگرم در هکتار پتاسیم 90و 50آزمون خاك شامل 

به ترتیب از منـابع سـولفات پتاسـیم و سـولفات     (و فسفر 
کیلــــوگرم در هکتــــار نیتــــروژن   150و ) آمونیــــوم

بـه صـورت  کودهـاي فسـفر و پتـاس    . بود) از منبع اوره(
در مرحلـه  یتروژن به صورت پایـه و سـرك  نپایه و کود 

کاشت بـذر  . طویل شدن ساقه و ظهور سنبله مصرف شد
. متـري انجـام شـد   به صورت دستی در عمـق سـه سـانتی   

فوکا در مرحلـه چهـار و   ودستهاي هرز باعلفوجین
اسـتفاده باهاکشپاشی علفمحلولشش برگی گندم و

) Flat-fan(نازل تخت بـادبزنی  بهمجهزدستیسمپاشاز
دوفشـار وهکتـار درلیتـر 140حـدود ریزشظرفیتبا

انجــاماتمســفر در مرحلــه چهــار تــا شــش برگــی گنــدم
هـاي هـرز سـه هفتـه بعـد از      بـرداري علـف  نمونه. گرفت

ازاسـتفاده باهاي آزمایشیکرتتمامدراعمال تیمارها
شد و سپس زیست تـوده  انجامیربعیک مترمکوادرات

هـا  ي هرز بعد از خشکاندن نمونههاعلفگالیول و سایر 
سـاعت و  48گـراد بـه مـدت    یسـانت درجـه  75در دماي 

با توجه به کنترل مناسب یوالف . توزین آنها بدست آمد
وحشی در اکثر تیمارها و ناچیز بـودن زیسـت تـوده آن،    

پـس از آن میـزان   . یـري آن صـرف نظـر شـد    گاندازهاز 
یر کاهش تراکم گالیول وحشی، یـوالف وحشـی و سـا   

هاي هرز و میزان کـاهش زیسـت تـوده گالیـول و     علف
صـفات گیـاهی   . هـاي هـرز محاسـبه گردیـد    سایر علـف 

بوته، زیسـت تـوده،   ارتفاعمورد ارزیابی در گندم شامل 
تعداد بوته در واحـد سـطح، تعـداد دانـه در سـنبله، وزن      

ــه ــد هــزار دان ــه و شــاخص برداشــت بودن .، عملکــرد دان
هـاي  یـف ردهـا از دو  شیهعملکرد دانه پس از حذف حا

یـف در ردمتـر از دو سـر   5/0حـذف میانی هر کرت با 
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هاي مورد استفاده در آزمایش کشاسامی و مقدار مصرف علف-1جدول 
Table 1. Names and application rates of herbicides used in the experiment

مقدار مصرف
Dosage (lit. h-1)

زمان مصرف
Application time

نحوه تاثیر
Mechanism of actionهاکشعلفنام عمومیCommon names of herbicides

1.5 L4- 6 LeafSynthetic auxin توفوردي)U 46 D(2,4.D
25 g4- 6 LeafALS inhibitors گرانستار(تري بنورون متیل(Tribenuron methyl (Granstar)

0.6 L4- 6 LeafACCase inhibitor تاپیک(کلودینافوپ پروپارژیل(Clodinafop - propargyl (Topic)
4 L4- 6 LeafInhibiting fat synthesis آونج(دیفن زوکوات(Difenzokvat (Avenge)
1.5 L4- 6 LeafACCase inhibitorپوماسوپر(مفن پاپر دي اتیل + فنوکساپروپ پی اتیل(Fenoxaprop p ethyl+ mefenpyridiethyl(Puma supe)
5 L-Synthesis inhibitor EPSPS رانداپ(گالیفوسیت(Glyphosute (Randap)

)1390-1391و1389- 90()شهرستان گرمی(محل اجراي آزمایش ییهواوآباطالعات-2جدول
Table 2. Weather information of the experimental site (Germi) (2009-2011)

(2010-2011)91 -1390(2009-2010)90-1389

بارندگی
Precipitation (mm)

دماي هوا
Temperature (˚C)

بارندگی
Precipitation (mm)

دماي هوا
Temperature (˚C)

حداقل
Minimum

حداکثر
Maximum

میانگین
Mean

حداقل
Minimum

حداکثر
Maximum

میانگین
Mean

.Sep.-20 Oct 21مهر13.09.428.025.30.86.034.017.2
-.Oct 21آبان43.68.231.820.925.10.026.013.3 20 Now
.Nov 21آذر46.1-2.620.814.5119.2-6.820.06.6 -20Dec.
.Dec.-20 Jan 21دي14.7-7.419.29.69.2-15.013.0-1.0
Jan.-20 Fab 21بهمن32.0-8.69.87.426.0-2.210.83.3
Fab.-20 March 21اسفند22.2-4.821.40.132.6-7.419.62.8
March-20 April 21فروردین18.60.026.26.144.5-4.823.47.7
April-20 May 21اردیبهشت59.03.229.29.421.1-1.827.413.5

May-20 June 21خرداد8.14.429.612.746.37.628.018.8
June-20 July 21تیر0.016.032.817.91.212.631.222.4
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در سـنبله، دردانـه تعداد. بدست آمدمترمربع5/1سطح 
دانه با شـمارش  هزاروزن. شمارش شدبوته تصادفی10

.شدگیرياندازهبذرتایی100نمونهو توزین چهار
SASافـزار  نـرم ها بـا اسـتفاده از   تجزیه و تحلیل داده

هـا بـا اسـتفاده از آزمـون     مقایسه میـانگین . انجام شد9.1
LSD   بـراي  . در سطح احتمال پنج درصـد انجـام گرفـت

هاي هـرز، از تبـدیل   نرمال کردن صفات مربوط به علف
جذري استفاده شد

نتایج و بحث
ي هرزهاعلفتراکم و زیست توده 

نشان داد که مصـرف  هامرکب دادهواریانستجزیه
داري بـر میـزان   ها اثر معنـی کشاختالط علفانفرادي و 

هاي کاهش تراکم گالیول، یوالف وحشی و سایر علف
هاي مصرف انفرادي و اخـتالط  هرز داشت در بین روش

داري هـاي مختلـف تفـاوت معنـی    هـا در سـال  کشعلف
نشـان داد کـه بیشـترین    هامقایسه میانگین. وجود نداشت

ــه   ــول وحشــی ب ــراکم گالی ــزان کــاهش ت ــب در می ترتی
و) درصــــد43/96(تیمــــار دو بــــار وجــــین دســــتی 

بدسـت آمـد کـه    ) درصد12/88(گالیفوسیت +آیش 
. داري بین این دو تیمار وجود نداشتالبته اختالف معنی

بیشترین میزان کاهش تراکم یـوالف وحشـی بـه ترتیـب     
، تاپیـک  )درصـد 13/95(گالیفوسیت +در تیمار آیش 

و دو بـــــار وجـــــین) درصـــــد72/94(گرانســـــتار +
همچنـین بیشـترین میـزان    . حاصـل شـد  ) درصد24/93(

ــراکم ــفســاکــاهش ت ــب در  یر عل ــه ترتی ــرز  ب ــاي ه ه
و دو بــار ) درصــد98(آیــش + تیمارهــاي گالیفوســیت 

تیمــار گرانســتار . بدســت آمــد) درصــد36/83(وجــین 
ــول    ــرل گالی ــرین کنت ــد44/11(کمت ــوالف ) درص و ی

و تیمـار آونـج، کمتـرین کنتـرل     ) درصـد 39/1(وحشی 
را داشـــتند) درصـــد68/26(هـــاي هـــرز ســـایر علـــف

هاي تاپیـک و گرانسـتار   کشاختالط علف). 3جدول (
و گالیول وحشی و بیشترین میزان کاهش تراکم یوالف

ازبر ایـن اسـاس اسـتفاده   . هاي هرز را داشتسایر علف

رویشـی پـس ه مرحلدرهرزهايعلفکنترلدرتاپیک
و یــوالف گالیــولتــراکمکــاهشدررایرتــأثیشــترینب

. اسـت داشـته رویشیپسيهاکشعلفبیندروحشی
هاي گـروه آریلوکسـی فنوکسـی    کشتاپیک جزء علف

استیل کـوآنزیم  بازدارندهبوده که ) هافوپ(پیروپیونات 
یدهاي چرب در غشـاء سـلولی   اسآ کربوکسیالز و سنتز 

هاي هرز مقاوم بـه  قادر است علفکشعلفاین . است
ACCase   را کنتـرل نمایـد)Black shaw et al., ؛ )2006

تاپیـک نقشرویشیپسيهاکشعلفبیندربنابراین
ــارزتربســیار ــامبــارزهبــرايکــشعلــفایــن. اســتب ب
قابلیــتوشــدهتوصــیهباریــکبــرگهــرزيهــاعلــف

راتوفـوردي وگرانستارمانندییهاکشعلفبااختالط
وحشـی، گالیـول بـر عـالوه مخلـوط آنهـا  کـه داردنیز

دادهکـاهش را نیزباریکبرگهرزيهاعلفجمعیت
ــالوهو ــاهش هز ع ــر ک ــهب ــايین ــمه ــس ــرریپاش ومک

گیـاه زراعـی   عملکـرد  به افـزایش  وقت،درییجوصرفه
. کندکمک مینیز

ــتانی   ــد و باغس (Zand and Baghestani, 2007)زن

کلودینافوپهايکشعلفگزارش کردند که اختالط
تـري وکشبرگباریکعنوانبه)تاپیک(پروپارژیل 

ازکـش، بـرگ عنـوان پهـن  به) گرانستار(متیلبنورون
کشورگندممزارعدرهاکشاختالط علفترینمرسوم

بـا اختالطقابلیتمتیلبنورونتريکشعلف. باشدمی
پروپارژیـل کلودینـافوپ ماننـد کشبرگنازكسموم

ــک( ــده اســـت   . را دارد) تاپیـ ــزارش شـ ــین گـ همچنـ
که اختالط گرانستار و تاپیـک باعـث افـزایش کـارایی     

بـرگ ماننـد ي  هـاي هـرز باریـک   آنها در کنتـرل علـف  
Armin(واش شـد  والف وحشی و خـونی  et al., 2008 .(

ــین  Armin(آرمـ et al., ــد ) 2013 ــزارش کردنـ گـ
کـش کلودینـافوپ   لیتر در هکتار علف5/0که مصرف 

. پروپارژیل باعث کنترل یوالف وحشی شد
یر مصـرف تـأث کاهش زیست توده گالیول نیز تحت 

بیشـترین  . هـا قـرار گرفـت   کـش انفرادي و اختالط علف
میزان کاهش زیست توده گالیول وحشی بـه ترتیـب در  
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هاکشهاي هرز مزرعه گندم در تیمارهاي مصرف انفرادي و اختالط علفمقایسه میانگین میزان کاهش تراکم و زیست توده علف-3جدول 
Table 3. Mean comparison of reduction rate in plant density and biomass of weeds of wheat field in sole and mixed application treatments

Herbicides هاکشعلف
گالیول وحشی

Gladiolus density (%)
یوالف وحشی

Wild oat density (%)
هاي هرزسایر علف

Other weeds density (%)
زیست توده گالیول

Gladiolus biomass (%)

هاي هرززیست توده سایر علف
Other weeds biomass (%)
2010 2011

2 times weeding دو بار وجین  96.4a 93.2a 83.3b 93.5a 99.4a 12.1k

2,4-D توفوردي 19.1fg 6.3f 72.7cd 27.2e 15.6k 15.1i

Topic تاپیک 57.4bcd 89.7ab 35.1f 80.5ab 81.3d 71.9a

Topic + 2,4-D توفوردي+ تاپیک 60.4bc 81.1b 73.0cd 83.9ab 91.1c 54.1d

Puma super پوماسوپر 47.8e 22.6de 51.7e 41.6de 25.9j 58.7c

Puma super + 2,4-D توفوردي+ پوماسوپر 15.6fg 19.2de 74.8c 41.9de 40.3h 18.9h

Granstar گرانستار 11.4g 1.4f 54.4e 43.1de 29.1i 13.6j

Puma super + Granstar گرانستار+ پوماسوپر 22.7f 10.9ef 70.2cd 36.9de 45.8g 37.5e

Topic+ Granstar گرانستار+تاپیک 61.3b 94.7a 75.9bc 77.6ab 71.7e 28.9f

Avenge آونج 58.7bc 23.8d 26.6g 66.7bc 25.7j 28.1f

Avenge+ 2,4-D توفوردي+آونج 51.9cde 23.8d 49.8e 93.1a 61.7f 58.7c

Avenge+ Granstar گرانستار+ آونج 48.8de 36.5c 66.3d 53.5cd 30.1i 26.8g

Glyphosute + fallow گالیفوسیت+آیش 88.1a 95.1a 98.0a 76.7ab 97.1b 68.7b

ندارندداريمعنیتفاوتدر سطح احتمال پنج درصد ) LSD(دار حداقل تفاوت معنیآزموناساسبرمشترك هستند،حروفدارايهایی کهستون میانگیندر هر 
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test
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،)درصــــــد50/93(تیمارهــــــاي دو بــــــار وجــــــین 
توفـوردي  + ، تاپیک )درصد03/93(توفوردي + آونج 

ــد91/83( ــک )درص ــد55/80(، تاپی ــک )درص + ، تاپی
ــتار  ــد61/77(گرانسـ ــش ) درصـ ــیت + و آیـ گالیفوسـ

داري بدســت آمــد کــه اخــتالف معنــی) درصــد77/76(
کمتـرین میـزان کـاهش زیسـت تـوده گالیـول      .نداشتند

رثـی  ونورس). 3جدول (در تیمار توفوردي حاصل شد 
) Norsworthy and Fredrick, 2005(و فردریـــک  

ــیت در ذرت،    ــرف گالیفوس ــه مص ــد ک ــزارش کردن گ
ــف  ــوده عل ــت ت ــدم  زیس ــا ع ــه ب ــرز را در مقایس ــاي ه ه

ــر کــاهش داد  ــا ســه براب گــزارش شــده. کــاربرد آن، ت
هـاي توفـوردي و تاپیـک    کـش است که اختالط علـف 

ــف ــوبی      عل ــو مطل ــه نح ــدم را ب ــزارع گن ــرز م ــاي ه ه
).Mir-Vakili and Baghestani, 2005(نماید میلکنتر

نتایج یک آزمایش دیگر نشان داد که مصرف توتال 
ــتار  ــال + و گرانسـ ــترین بتوتـ ــأثیشـ ــاهش تـ یر را در کـ
ي هـرز مـزارع گنـدم داشـته اسـت      هـا علفزیست توده 

)Ebrahimpour et al., ــاران ). 2011 ــولر و همکـ مـ
)Muller et al., ــد ) 1989 ــزودن  نشــان دادن ــا اف ــه ب ک

توفوردي به مخزن سمپاش حـاوي پوماسـوپر از کـارایی    
شـود کـه ایـن    کش در کنترل قیاق کاسـته مـی  این علف

موضــوع ناشــی از اثــر بازدارنــدگی یــا آنتاگونیســتی      
نتــایج نشــان داد کــه اثــر . توفــوردي بــا پوماســوپر اســت

داري بر زیست تـوده  کش و سال تاثیر معنیمتقابل علف
بیشــترین میــزان کــاهش . هــرز داشــتهــايســایر علــف

هـاي هـرز در تیمارهـاي وجـین،     زیست توده سایر علف
ــش  ــک  + آی ــیت و تاپی ــال  + گالیفوس ــوردي در س توف

گالیفوسیت با ایجاد اختالل در سـنتز  . حاصل شد1390
هاي آروماتیـک موجـب کـاهش    یدآمینهاسها و پروتئین

رشد و تولید گیاه شده که این موضـوع نقـش مهمـی در    
هـاي هـرز   کنترل جمعیت و کاهش زیسـت تـوده علـف   

Zand(دارد  et al., 2009.(
صفات گیاهی گندم

کش و اثـر متقابـل سـال و    اثرهاي اصلی سال، علف

ــف ــدم   عل ــک گن ــر وزن خش ــش ب ــأثک ــیت داريیر معن
داشت، بعبارت دیگر بـین مصـرف انفـرادي و اخـتالط     

داري هـاي مختلـف، تفـاوت معنـی    ها در سالکشعلف
ــود دارد ــار    . وج ــدم در تیم ــک گن ــاده خش ــترین م بیش
هــــرز و گرانســــتار، شــــاهد بــــا علــــف+ پوماســــوپر

با ). 4جدول (گرانستار در سال دوم بدست آمد + آونج 
توجه به غیروجینی بودن و عدم امکان وجـین در مـزارع   
ــاي     ــین تیماره ــاري ب ــاوت آم ــود تف ــدم وج ــدم و ع گن

. دارداهمیـت بیشـتري   هـا کشعلفکش، مصرف علف
در سال اول آزمایش وجین دستی باعث کـاهش جزئـی   

. کش شـد عملکرد در مقایسه با برخی از تیمارهاي علف
با توجه به این که گالیـول از طریـق ریـزوم تکثیـر پیـدا      

هـا جهـت   کند، در وجین دستی خارج کـردن ریـزوم  می
تواند بـر گیـاه گنـدم نیـز تـاثیر      کنترل این علف هرز می

اخـتالط  . اهش وزن خشک آن شودگذاشته و موجب ک
پوماسوپر با گرانستار و یـا تاپیـک بـر وزن خشـک کـل      

رسـد کـه کـاهش    به نظر می. یر مثبت داشتتأثگندم نیز 
هـاي هـرز در تیمـار    زیست توده گالیـول و سـایر علـف   

هاي هرز و گنـدم  تاپیک، باعث کاهش رقابت بین علف
ایش براي مواد غذایی و آب شده و در نتیجه باعـث افـز  

ابـراهیم پـور و همکـاران    . زیست توده گندم شده اسـت 
)Ebrahimpour et al., ــرد   ) 2011 ــاهش عملک ــز ک نی

هاي هرز و افـزایش  بیولوژیک گندم در اثر رقابت علف
.را گزارش نمودندکشعلفزیست توده آن با مصرف 

بوته گنـدم  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع 
هاي مختلـف  هاي مختلف در سالکشیر علفتأثتحت 

. بودداریمعنکش در سال قرار گرفت و اثر متقابل علف
هــا نشــان داد کــه تیمــار دو بــار وجــین  مقایســه میــانگین

توفـوردي بـا قـرار گـرفتن در     + دستی، تاپیک و تاپیـک 
یک گروه آماري، بیشترین ارتفـاع بوتـه در سـال اول را    

توفـوردي  + داشته و کمترین ارتفاع بوته از تیمار آونـج  
مشـاهده در برخـی از تیمارهـا   . در سال دوم بدست آمـد 

یر تـأث بوتـه گنـدم   بـر ارتفـاع  هـا کـش علفکه خود شد
ــف    ــت عل ــه رقاب ــبت ب ــتري نس ــتند   بیش ــرز داش ــاي ه ه
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هاکشمصرف انفرادي و اختالط علفمقایسه میانگین صفات گیاهی گندم در تیمارهاي -4جدول 
Table 4. Mean comparison of plant characteristics of wheat plant in sole and mixed application treatments

Treatments تیمارهاي آزمایشی

ماده خشک گندم
Wheat dry matter (g.m-2)

ارتفاع بوته
Plant height (cm)

تعداد بوته
Plant.m-2

تعداد دانه در سنبله
Grain.spike-1

1389
2010

1390
2011

1389
2010

1390
2011

1389
2010

1390
2011

1389
2010

1390
2011

Weedy هرزشاهد با علف 312.5j 651.0b 71.0c 68.5a 175.8d 217.0bc 17.0bcd 21.5ab

2 times weeding بار وجین2 538.3ab 525.0g 79.0a 58.8g 357.5a 254.0ab 28.0a 22.3ab

2,4-D توفوردي 357.0i 512.3h 74.5bc 64.0bcd 167.5d 243.3ab 16.5cd 22.0ab

Topic تاپیک 552.5a 620.5d 77.0ab 62.5c-g 341.5ab 258.5ab 25.0abc 23.3ab

Topic + 2,4-D توفوردي+ تاپیک 428.8f 520.0g 76.3ab 59.8efg 266.0bc 219.5bc 24.0abc 24.8ab

Puma super پوماسوپر 447.8de 541.0f 74.8c 59.0fg 215.3cd 210.3bc 21.0abcd 22.0ab

Puma super + 2,4-D توفوردي+ پوماسوپر 453.3d 497.8i 73.5bc 63.3b-e 232.8cd 194.3bc 23.8abcd 24.3ab

Granstar گرانستار 446.3e 452.0j 71.8c 53.0h 250.0cd 150.0c 25.5ab 22.8ab

Puma super + Granstar گرانستار+ پوماسوپر 501.5c 758.0a 73.3bc 64.8abc 288.8abc 323.0a 22.3abcd 21.5ab

Topic+ Granstar گرانستار+تاپیک 386.0h 579.5e 74.3bc 63.0b-f 211.0cd 234.5bc 20.0abcd 22.3ab

Avenge آونج 357.8i 597.0e 71.0c 67.0ab 165.3d 251.5ab 15.3d 21.5ab

Avenge+ 2,4-D توفوردي+آونج 416.8g 401.5k 50.8d 48.0i 223.3cd 176.5bc 18.8bcd 16.3b

Avenge+ Granstar گرانستار+ آونج 428.0f 634.8c 74.5bc 60.5d-g 202.8cd 262.3ab 22.8abcd 27.5a

ندارندداريمعنیتفاوتدر سطح احتمال پنج درصد ) LSD(دار حداقل تفاوت معنیآزموناساسبرمشترك هستند،حروفدارايهایی کهستون میانگیندر هر 
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test

هاکشمصرف انفرادي و اختالط علفمقایسه میانگین صفات گیاهی گندم در تیمارهاي -5جدول 
Table 5. Mean comparison of plant characteristics of wheat plant in sole and mixed application treatments

Treatments تیمارهاي آزمایشی

وزن هزار دانه
1000 grain weight (g)

عملکرد دانه
Grain yield (kg.ha-1)

شاخص برداشت
Harvest index (%)

1389
2010

1390
2011

1389
2010

1390
2011

1389
2010

1390
2011

Control هرزشاهد با علف 33.0a 23.3a 1336d 821e 42.2a 25.5d

2 times weeding بار وجین2 34.8a 23.3a 2571a 1320a-e 47.7a 39.7ab

2,4-D توفوردي 35.5a 26.0a 1623cd 1402a-d 45.5a 43.2a

Topic تاپیک 36.0a 24.5a 2595a 1481abc 47.0a 38.7abc

Topic + 2,4-D توفوردي+ تاپیک 36.3a 25.3a 2047abc 1357a-e 47.7a 38.2abc

Puma super پوماسوپر 34.3a 24.3a 2058abc 1120cde 46.0a 40.0ab

Puma super + 2,4-D توفوردي+ پوماسوپر 34.0a 24.3a 2049abc 1154b-e 45.2a 42.7a

Granstar گرانستار 34.8a 23.0ab 2050abc 1070cde 46.0a 41.5a

Puma super + Granstar گرانستار+ پوماسوپر 33.8a 24.8a 2269ab 1732ab 45.2a 28.7cd

Topic+ Granstar گرانستار+تاپیک 35.3a 22.5ab 1793bcd 1141b-e 46.5a 36.2a-d

Avenge آونج 31.5ab 25.5a 1465cd 1372a-e 41.2ab 35.5a-d

Avenge+ 2,4-D توفوردي+آونج 24.3c 16.3b 1736bcd 870de 31.2b 29.2bcd

Avenge+ Granstar گرانستار+ آونج 33.8a 26.75a 1808bcd 1897a 42.2a 34.7a-d

ندارندداريمعنیتفاوتدر سطح احتمال پنج درصد ) LSD(دار حداقل تفاوت معنیآزموناساسبرمشترك هستند،حروفدارايهایی کهستون میانگیندر هر 
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test
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اختالط توفوردي با پوماسـوپر و آونـج نیـز    ). 4جدول (
. سازگاري و کاهش ارتفـاع بوتـه گنـدم شـد    باعث عدم 

Ebrahimpour(ابراهیم پور و همکاران  et al., نیز ) 2011
کـش بـه ویـژه    کاهش ارتفاع بوته در اثر مصـرف علـف  

ایشـان  . انـد نمودهآکسیال را گزارش + ترکیب گرانستار 
ــه گیــاه در اثــر ســم  پاشــی را دلیــل وارد شــدن شــوك ب

هـاي  کاهش ارتفاع بوته در مقایسه با عدم کنتـرل علـف  
را دو ســالتفــاوت ارتفــاع بوتــه در . هــرز بیــان نمودنــد

توان به باالتر بودن میانگین بارندگی و دماي هـوا در  می
هاي هرز همچنین پسماند خود علف. ال اول نسبت دادس

.تواند دلیل این موضوع باشدمیبر کشت سال بعد نیز 
یر اثـر متقابـل   تـأث نیـز تحـت   مترمربـع تعداد بوتـه در  

هـاي  مقایسـه میـانگین  . ها در سال قرار گرفتکشعلف
کش در سال نشان داد که بیشترین تعداد علفاثر متقابل

بـه  بوته از تیمارهاي دو بار وجین و تاپیک در سـال اول  
کـش  کمترین تعداد بوته نیز در تیمـار علـف  . آمددست

بـه نظـر   ). 4جـدول  (گرانستار در سال دوم مشاهده شـد  
کش تاپیک با کـاهش جمعیـت انـواع    رسد که علفمی

بـرگ، فضـاي کـافی    و نـازك  برگپهنهاي هرز علف
هـا و تبـدیل   هـاي گنـدم و تکمیـل پنجـه    براي رشد بوتـه 

.هاي بارور را فراهم کرده استبه ساقههاآن
هـا در سـال بـر تعـداد دانـه در      کـش اثر متقابل علف

تـرین تعـداد دانـه در سـنبله در     یشب. یرگذار بودتأثسنبله 
گرانسـتار  + تیمارهاي دو بار وجین در سـال اول، آونـج   

+ دوم، گرانستار و تاپیک در سال اول و پوماسـوپر  سال
بـه نظـر   ). 4جـدول  (توفوردي در سال دوم بدست آمـد  

تـاثیر بـر کـاهش    به علـت کش تاپیک رسد که علفمی
هـاي هـرز و   خشک گالیول وحشـی و سـایر علـف   وزن

ی، باعـث  دهـ گـل حذف رقابت آنها با گندم در مرحلـه  
ــل   ــقط گ ــاهش س ــه  ک ــداد دان ــزایش تع ــا و اف ــا دره ه

یشــترین تعــداد دانــه زمــانیب. ســنبله گنــدم شــده اســت
هـاي هـرز   بدست آمده است که هـر دو دسـته از علـف   

ی و توسـل . کنترل شده بودند) و باریک برگبرگپهن(
Tavasoli(همکاران  et al., نیز کاهش تعداد دانـه  ) 2009

. هـا را گـزارش کردنـد   کـش در سنبله در برخی از علف
Taheri(همکــاران طــاهري و  et al., ــزارش ) 2014 گ

کردند که تعداد دانه در سنبله مصرف پوماسـوپر نسـبت   
به تاپیک کمتر است و علت آن را عـدم کنتـرل یـوالف    

. کش پوماسوپر گزارش کردندوحشی توسط علف
کــه نشــان دادهــزار دانــهنتــایج تجزیــه مرکــب وزن 

هـاي آزمـایش، تفـاوت   تغییرات این صفت در طی سـال 
ــی ــانگین. داري داشــتمعن ــا نشــان داد کــه  مقایســه می ه

توفـوردي،  + یشترین وزن هزار دانه از تیمارهاي تاپیک ب
گـرم در  5/35، 36، 3/36به ترتیـب  (تاپیک و توفوردي 

این موضوع عالوه بـر  ). 5جدول ) (سال اول بدست آمد
دهـد،  را نشـان مـی  هـا کـش علـف اینکه اختالط پـذیري  

هاي هرز برگ باریـک  وم دفع علفبلکه نشان دهنده لز
کش براي دسترسـی بـه حـداکثر وزن    برگپهنکش و 

هـاي هـرز   زیرا رقابت هر یـک از علـف  هزار دانه است،
هـا موجـب کـاهش وزن هـزار     در مرحله پـر شـدن دانـه   

هــا نیــز حــاکی از نتــایج سـایر آزمــایش . گــردددانـه مــی 
ي هـا علـف در اثر افزایش رقابـت  هزار دانهکاهش وزن 

باشـد  یمـ هرز و کـاهش تولیـد مـواد پـرورده در گنـدم      
)Porazar and Baghstani, 2004 .(  ــی ــتفاده از برخ اس

نتـایج  . داردهـزار دانـه  یر منفـی بـر وزن   تأثهاکشعلف
Elkoca(همکــاران وآزمــایش الکوچــا et al., 2004 (

هزاروزنهرز برهايشیمیایی علفکنترلنشان داد که
همکــاران ومنصــوري. منفــی داشــتیر تــأثدانــه عــدس

)Mansori et al., مـورد درمشـابهی نتـایج نیز در)2008
آپیروسشاملاورهسولفونیليهاکشعلفپسمانداثر
ــالو ــرتوت ــزاروزنرويب ــهه ــزادان ــتکل آوردهبدس

هاي کاهش وزن هـزار دانـه، عـالوه    یکی از علت. بودند
مربوط به پسماند خود تواند بر میزان بارندگی و دما، می

رسد کـه کـاهش رقابـت    به نظر می. هاي هرز باشدعلف
هـا و اخـتالط   کشهاي هرز در اثر استفاده از علفعلف

دسترسی بیشتر گیاه گنـدم بـه منـابع رشـدي     باعثهاآن
افزایش و باعثتر رشد کرده یعسرهاي آن برگوشده

انـه و در  افزایش انتقال آنهـا بـه د  وتولید مواد فتوسنتزي
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معمـوالً در مرحلـه   . شودنتیجه افزایش وزن هزار دانه می
ی مـواد فتوسـنتزي تولیـد شـده     افشـان گردهدهی و خوشه

بیشتر از احتیاج گیاه بوده و مازاد مواد فتوسنتزي به ساقه 
هـا ذخیـره   منتقل شده و به صـورت انـواع کربوهیـدرات   

ــهپــر شــدنکــه گیــاه وارد مرحلــه زمــانی. شــودمــی دان
هـاي در  هاي ذخیره شده بـه دانـه  شود، کربوهیدراتمی

.شوندمنتقل میپر شدنحال 
هـا در طـی   کـش اثر کاربرد انفرادي و اختالط علف

بـاالترین  . دار بودهاي آزمایش بر عملکرد دانه معنیسال
یلوگرم ک2571(عملکرد دانه در تیمارهاي دو بار وجین 

ــار ــک )در هکتـ ــوگرم در ک2595(، تاپیـ ــاریلـ و ) هکتـ
سـال اول حاصـل   ) کیلوگرم در هکتار2058(پوماسوپر 

دهـد کـه آن دسـته از    این نتایج نشان می). 5جدول (شد 
هـاي هـرز   یر را در کنتـرل علـف  تأثیشترین بسمومی که 

اعــم از گالیــول وحشــی، یــوالف وحشــی و ســایر      (
، )هـاي آن تاپیـک و اخـتالط  (داشـتند  ) ي هـرز هـا علف

بـا توجـه بـه اینکـه     . ا نیـز داشـتند  یشترین عملکرد دانه رب
ي تاپیک و همچنین وجین دسـتی بیشـترین   هاکشعلف

را داشـتند،  هـزار دانـه  ارتفاع بوته و زیست تـوده و وزن  
. باالترین عملکرد دانه را نیز دارا بودند

ــت  ــاهش رقاب ــفک ــاعل ــرزي ه ــث ه ــدم باع ــا گن ب
افزایش ماده خشک و ارتفـاع بوتـه گنـدم و اختصـاص     

ي زایشـی و دانـه شـده   هـا انـدام اد فتوسنتزي بـه  بیشتر مو
هـــا وکـــه ایـــن موضـــوع باعـــث افـــزایش وزن دانـــه 

ــد  ــدم شـ ــرد گنـ ــزایش عملکـ ــان . افـ ــان و بنایـ رحیمیـ
)Rahimian and Bannayan, 1996( رحیمیــــان و ،

Rahimian(همکـــاران  et al., و گـــزارش  ) 1998
ــراي    کردنــد کــه در شــرایطی کــه گنــدم هــیچ رقیبــی ب

، پتانســیل عملکــرد)حتــی گنــدم(نداشــته باشــد رویــش 
ــتري را دارد  ــی بیشـــ ــورآذر. خیلـــ ــتانوپـــ یباغســـ

)Porazar and Baghstani, 2004(  ــی ــر منفـ ــز اثـ نیـ
هاي هرز بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گنـدم را     علف

بیـان نمودنـد ارقـام گنـدمی کـه      هـا آن. گزارش نمودند
بـا یـوالف   داراي ارتفاع بوته بیشتري بودنـد، در رقابـت   

. تــر بــوده و عملکــرد بــاالتري را نیــز نشــان دادنــدموفــق
ي بـارور،  هـا پنجهي هرز بر تعداد هاعلفافزایش تراکم 

شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و تعـداد  
اندازي و رقابت آنها با گیـاه  یهسادانه تولید شده به دلیل 

ذار یرگـ تأثزراعی در طول فصل رشد و عملکرد دانه آن 
Zare Feizabdi(باشد یم et al., استفاده از برخی ). 2009

موجـب کـاهش عملکـرد دانـه، حتـی در      هـا کـش علف
عدم سازگاري . ي هرز شدهاعلفمقایسه با عدم کنترل 

یر منفـی  تـأث هاي هـرز بـا یکـدیگر باعـث     برخی از علف
والکوچـا . شـود بر گندم و کاهش عملکرد آن میهاآن

Elkoca(همکـاران   et al., کـه  گـزارش نمودنـد  ) 2004
عـدس  دانـه هـزار وزنبـر هـرز علـف کنترليهاروش

تیمارهــاي یــزندر آزمــایش حاضــر . یر منفــی داشــتتــأث
یر منفـی  تـأث هـزار دانـه  ي بـر وزن  توفورد+ آونج، آونج

تواند علـت کـاهش عملکـرد    داشتند که این موضوع می
. دانه گندم باشد

ــاي    ــز در تیماره ــت نی ــاخص برداش ــده ش ــال ش اعم
.دار بـــودي آزمـــایش متفـــاوت و معنـــیهـــاســـالدر 

باالترین شاخص برداشت به ترتیب در تیمارهاي دو بـار  
ــک   ــتی، تاپیــ ــین دســ ــک  + وجــ ــوردي و تاپیــ توفــ

ــب  ( ــه ترتی ــال اول 0/47و 7/47، 7/47ب ــد در س ) درص
ــوردي  ــاي توفـ ــد2/43(و تیمارهـ ــوپر، )درصـ + پوماسـ

در ) درصـد 5/41(گرانسـتار و ) درصـد 7/42(توفوردي 
شاخص برداشت نشـان  ).5جدول (سال دوم حاصل شد 

ــرد      ــین عملک ــنتزي ب ــواد فتوس ــع م ــبت توزی ــده نس دهن
باال بودن شـاخص  . اقتصادي و عملکرد بیولوژیکی است

برداشت نشان دهنده انتقال مواد فتوسنتزي بیشتر بـه دانـه   
دهد که کـاهش  نتایج آزمایش حاضر نشان می. باشدمی

هاي هرز در تخصیص مواد پرورده نیز موثر رقابت علف
واقع شده و باعث افزایش بیشتر عملکرد دانه در مقایسـه  

یشـترین شـاخص برداشـت از    ببا کاه و کلش شـد، زیـرا   
ي هـا علـف در کنترلآمده است که به دستتیمارهایی 

کـاهش شـاخص برداشـت    . داشتندیشترین نقش را بهرز 
توان به کاهش تعـداد  یمي هرز را هاعلفدر اثر رقابت 
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. در اثـر رقابـت نسـبت داد   هزار دانهدانه در سنبله و وزن 
Ebrahimpour(همکـاران ابـراهیم پـور و    et al., 2011 (

کاهش تعداد سنبلچه بارور و تعـداد دانـه در اثـر رقابـت     
.نمودندي هرز را گزارش هاعلف

گیريیجهنت
نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار وجـین دسـتی   

یـت  جمعگالیفوسیت نقش مـوثري در کنتـرل   + و آیش
ــف ــاعل ــی و ســایر     ه ــوالف وحش ــول، ی ــرز گالی ي ه
ي هــرز مــزارع گنــدم محــل اجــراي آزمــایش هــاعلــف

+ توفـــوردي و تاپیـــک + تیمارهـــاي تاپیـــک . داشــتند 
ي هـرز،  هـا علـف گرانستار عالوه کاهش موثر جمعیـت  

یرات مثبتــی در بهبــود صــفات رویشــی و عملکــرد و تــأث
همچنین مشاهده شـد کـه   . اجزاي عملکرد گندم داشتند

هــا بــا یکــدیگر ناســازگار بــوده و کــشبرخــی از علــف

ماننـد  (یر منفـی شـد   تـأث اختالط آنها با یکدیگر موجـب  
تغییـرات تعـداد   ). اختالط آونج با توفوردي و گرانسـتار 

ل اول آزمـایش و زیســت  بوتـه و وزن هــزار دانـه در ســا  
ــاالترین ســهم را در   ــه در ســال دوم، ب تــوده و تعــداد دان
تعیــین عملکــرد دانــه در بــین صــفات رویشــی و زایشــی 

یري شده در سال اول بیشـتر  گاندازهاکثر صفات . داشتند
تــوان آن را بــه کــاهش میــزان یمــاز ســال دوم بــود کــه 

ه بارندگی و متوسط دماي هوا در سال دوم نسبت داد کـ 
این موضوع باعث کاهش این صفات و کاهش عملکرد 

به طور کلی و با توجـه بـه شـرایط محیطـی، در     . دانه شد
ي کـم بـاران و عـدم امکـان کاشـت، اسـتفاده از       هـا سال

ي هاسالتر بوده و در آیش همراه با گالیفوسیت مناسب
ي و یا توفورد+ هاي تاپیک کشپر باران، اختالط علف

ي هرز هاعلفجهت کاهش جمعیت گرانستار + تاپیک 
رسدتر به نظر میمزارع گندم مناسب
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Evaluation of the effect of mixture of herbicides on weeds control in rainfed
bread wheat (Triticum aestivum L.) in Ardabil

Ebadi, A.1, G. Parmoon2, A. Samadi Calkhoran3 and K. Sajed4

ABSTRAC
Ebadi, A., G. Parmoon, A. Samadi Calkhoran and K. Sajed. 2015. Evaluation of the effect of mixture of herbicides on weeds

control in rainfed bread wheat (Triticum aestivum L.) in Ardabil. Iranian Journal of Crop Sciences. 17(3):179 -192.

(In Persian).

To study the effect of mixture of herbicides on weeds control in rainfed bread wheat in Ardabil (Germi, Iran)

a filed experiment was carried out using randomized complete block design with four replications in 2009-2011

cropping seasons. Experimental treatments included;  hand weeding, 2, 4-D (U 46D), Clodinafop - propargyl

(Topic), Fenoxaprop pethyl+ Mefenpyridiethyl (Puma Super), Tribenuron methyl (Granstar), Difenzokvat

(Avenge), 2, 4-D + Topic, Topic + Granstar, Puma Super + 2, 4-D, Puma Super + Granstar, Avenge + 2, 4-D,

Avenge + Granstar, control (Weedy) and fallow with roundup (glyphosate). Herbicides were used at

recommended doses. Analysis of variance showed that different herbicides had significant effect on reduction

(%) of Gladiolus, wild oats and other weeds density. Maximum reduction (%) of Gladiolus

(100%, 88.12% and 61.32 %), wild oats (93.24%, 95.13 % and 94.72 %) and other weeds density (83.36%, 98%

and 75.90%) was observed in two times hand weeding, fallow + Glyphosute and Topic + Granstar, respectively,

also maximum reduction (%)  of Gladiolus and other weeds biomass was observed in Topic + 2, 4 -D. of Year ×

herbicide interaction effect was significant on grain yiled. The higher grain yield was obtained in Topic (2595

kg.ha-1), hand weeding (2571 kg.ha-1) and Pumasuper + Granstar (2269 kg.ha-1) in 2010. In conclusion, results of

this experiment showed that Topic or Topic + 2, 4-D can be used for weed control in rainfed weed in Germi

region in Ardabil province of Iran. Aplication of Pumasuper + Granstar is also an option.

Key words: Biomass, Fallow, Mixture of herbicides, Rainfed wheat and Weeds.
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