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  هاكشعلف  ٥٤٤

  ديد بر كنترل بروموس در مزارع گندم در سيستان بررسي اثر سه علف كش ج

  2و منصور ساراني 1محمد گلوي
  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان 2 دانشكده كشاورزي ،دانشگاه زابل، 1

  چكيده 
.  كنترل علف هرز بروموس در يك مزرعه گندم انجام گرديدعلف كش و بهترين زمان پاشش جهت  به منظور دست يابي به مؤثرترين 

تيمارها شامل سه علف كش سولفوسولفورون .  تكرار انجام شد 3تيمار  و  9طرح به صورت فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل  تصادفي با 
)WG 75%(  گرم در هكتار، مت سولفورون متيل  6/26با نام تجارتي آپيروس به مقدار(WG 75%)   + سولفوسولفورون(WG 25%)   با

و سه سطح  ميلي متر در هكتار 450با نام تجارتي آكسيال به ميزان ) EC100(گرم در هكتار و  پينوكسادن  45نام تجارتي توتال  به مقدار 
روز پس از  60و  30 وزن خشك بروموس در سه مرحله. در مراحل قبل از پنجه زني گندم، پنجه زني گندم  و پس از پنجه زني گندم بودند
بر اساس نتايج بدست آمده دو علف كش آپيروس و .    سم پاشي  و زمان برداشت گندم  ارزيابي شد عملكرد گندم نيز محاسبه گرديد

در  كاربرد  هر دوي اين علف كشها. توتال در كاربرد قبل از پنجه زني و در مراحل رشد اوليه محصول و علف هرز  بهترين تأثير را داشتند
هر )  اوايل به ساقه رفتن بروموس(  در كاربرد پس از پنجه زني گندم .  مرحله پنجه زني گندم نيز باعث كنترل بسيار خوب بروموس گرديد

.  دو علف كش آپيروس و توتال داراي تأثير مشابهي بودند و باعث توقف رشد علف هرز شدند و  از  به بذر  نشستن آن جلوگيري نمودند
علف كش آكسيال هيچ تأثيري بر بروموس نداشت هر چند .  لف كش در هر سه زمان كاربرد هيچ تأثير سوئي بر گندم نداشتنداين دو ع

با توجه به عدم بارش برف و باران در اوايل رشد گندم در استان سيستان و بلوچستان و استانهاي .  باعث خسارت به گياه زراعي نيز نگرديد
كنترل مؤثر علف هرز بروموس دو علف كش آپيروس و توتال تا حد امكان در مراحل  اوليه رشد گندم استفاده  هم اقليم بهتر است، جهت

  . گردند
  . بروموس، آپيروس، توتال، آكسيال: واژه هاي كليدي

  

Evaluating the efficacy of three new herbicide on japanes brome (Bromua japonicus)in wheat 
(Triticum aestivum)fields on sistan region. 

Mohammad Galavi1 and Mansoor Sarani2 
1Faculty of Agriculture, Zabol University,2Agricultural and Natural Resources Research Center of Sistan. 

Abstract 

In order to find an effective chemical for controling of Japanese brome( Bromus japonicus ) in wheat fields, an 
experiment was conducted during 2007-2009, at the field of Faculity Agriculture, Zabol Universty. The experiment was 
arranged as a factorial using randomized complete block designed with nine  treatments and three replications. The 
three herbicide were sulphosulphoron (WG 75%)(Apyrus) at 26.6g/ha, metsulphoron metyle (WG75%) + 
sulphosulphoron (WG 75%) (Total) at 45g/ha and pinoxaden (EC%) (Axial) at 450 g/ha; and three spraying time 
including, before tillering, at tillering and after tillering stages of wheat. Weed dry weight was measured at 30 and 60 
days after spraying and also at crop harvest time. In addition wheat grain yield was measured. The results showed that 
sulphosulphoron and metsulphoron metyle + sulphosulphoron had the most effectiveness on bromus control at prior 
tillering application. Application of these two herbicides at wheat tillering stage, controlled B. japonicus very well. 
Application of sulphosulphoron and metsulphoron metyle + sulphosulphoron after wheat tillering showed the same 
effects on had no effect, and prevented its growth and seed formation. sulphosulphoron and metsulphoron metyle + 
sulphosulphoron at all three applications time had not negative effects on wheat growth. Pinoxaden had no effect  on 
wheat and weed. Regarding to absence of precipitation at early growth stages of wheat in Sistan and Baluchistan 
province and other similar climate, results suggested that application of sulphosulphoron or metsulphoron metyle + 
sulphosulphoron tal could  control B. japonicus in early growth stage of wheat. 
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  مقدمه
كاشت ارقام پا كوتاه . به عنوان مهم ترين علف هرز مزارع گندم استان سيستان و بلوچستان مطرح است (Bromus japonius)بروموس 

و عدم استفاده از روش كنترل  روزه در منطقه، رعايت نكردن تناوب  هاي مؤثر زراعي 120گندم به منظور كاهش اثرات سوء بادهاي 
بوته در متر مربع در مزارع  100در منطقه سيستان، رقابت بروموس در تراكم ). 1(استشيميايي باعث گسترش آن در سطح منطقه گرديده

هاي هرز فهاي متفاوتي براي كنترل علكشبه طور كلي علف). 2(درصد كاهش داد  20تا 2گندم، بسته به رقم گندم عملكرد آن را بين 
و ) آپيروس(كش سولفوسولفورون علف). 5(برگ كش مورد استفاده قرار مي گيرد كش و پهنگندم در ايران به عنوان باريك برگ

.  درصد سولفوسولفورون با نام تجارتي توتال از گروه علف كش هاي سولفونيل اوره مي باشند 15+ درصد مت سولفورون متيل  75مخلوط 
بر اساس گزارش ساراني و . سريعاً از طريق برگ و  ريشه جذب شده و از طريق سيستم هاي سيم پالست انتقال يابنداين علف كش ها  

درصد علف پشمكي ژاپني در  95و  94،91 گرم در هكتار به ترتيب باعث كنترل  5/46و  5/36، 6/26كش آپيروس با علف همكاران
سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل ) . 1(شده هيچ تاثير سويي بر روي  گندم نداشت منطقه سيستان گرديد و با هريك از مقادير ياد

كش دو منظوره بوده و ادعا مي شود در كنترل بسياري از علف هاي هرز پهن برگ گندم نظير خردل وحشي، خارلته، كيسه كشيش، علف
اين علف كش ). 4(خانواده شيميايي جديد فنيل پيرازولين مي باشدعلف كش پينوكسادن  با نام تجارتي اكسيال  نماينده . و غيره مي باشد

 (.Avena sp)گندم و جو شامل يوالف وحشي در مزارع گندم و جو پاييزه و بهاره كاربرد دارد و مي تواند علف هاي هرز باريك برگ 
خاب موثرترين علف كش و بهترين زمان هدف از اجراي اين طرح انت). 6(نمايد و غيره را كنترل (Lolium rigidum)واش چچم خوني

  .كنترل علف هرز بروموس در مزارع گندم است

  مواد و روش ها 
 -تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي   3تيمار  و  9آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 

زني گندم و پس از پنجه زني زني، مرحله پنجهقبل از پنجه(ها كششش علفتيمارها شامل سه سطح زمان پا. دانشگاه زابل اجرا گرديد
گرم در هكتار از ماده  6/26با نام تجارتي آپيروس به مقدار ) WG75%(كش سولفوسولفورنكش شامل علفو سه نوع علف) گندم

درصد 15+ سولفورون متيل درصد مت 75، علف كش مخلوط MonFastتجارتي همراه با يك ليتر در هكتار سورفكتانت 
ميلي  ليتر در هكتار سورفكتانت و علف كش  1250گرم در هكتار به اضافه  45با نام تجارتي توتال به ميزان  (WG)سولفوسولفورن

سم پاشي . دليتر در هكتار به همراه ماده افزودني تهيه شده توسط كمپاني بودنميلي 450با نام تجارتي آكسيال به ميزان ) EC100(پينوكسادن 
ليتر آب در  350سمپاش بر اساس .  بار انجام شد 5/2اي  و فشار مجهز به نازل شره) الگانس –ماتابي (با استفاده از سمپاش پشتي شارژي 

روز پس از سمپاشي تعداد بروموس هاي موجود در هر كرت با پرتاب تصادفي  30در دو مرحله قبل  از سمپاشي و .  هكتار كاليبره گرديد
متر و برش بوته هاي  1×1روز پس از اعمال تيمارها، ماده خشك بروموس با پرتاب كادر  60و  30. متر شمارش شد 1×  1كوادرات 

عالوه بر آن در زمان برداشت . ساعت وزن خشك آن تعيين شد 72درجه به مدت  75بروموس از روي زمين و قرار دادن آنها در آون 
در پايان ميزان عملكرد . متر در هر كرت ارزيابي شد 1×1بودند، ميزان ماده خشك موجود در كادر گندم كه علف هاي هرز خشك شده 

تجزيه واريانس و مقايسات ميانگين به روش دانكن  C –MSTATها با استفاده از نرم افزاري آماريداده. گندم در هر كرت سنجيده شد
  .  انجام شد

  نتايج و بحث
كاهش يافت كه از % 99سولفوسولفورن  + و دراثر كاربرد علف كش مت سولفورون متيل % 98تيمار سولفوسولفورن  جمعيت بروموس در اثر اعمال 

  ).  1شكل ( اين نظر نسبت به پينوكسادنبرتري معني داري داشتند
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+ متيل  كمترين ماده خشك علف هرز زماني بدست آمد كه مت سولفورون روز پس از كاربرد علف كش ها، 30در ارزيابي 
سولفوسولفورن قبل از پنجه زني گندم و در مراحل رشد اوليه علف هرز به كار رفت كه با كاربرد علف كش  سولفوسولفورون قبل از پنجه 

  ).1جدول(يك گروه قرار گرفتند  سولفوسولفورن در مرحله پنجه زني گندم از لحاظ آماري در+ زني گندم و كاربرد مت سولفورون متيل 
سولفوسولفورن  در  قبل از پنجه زني و پنجه + روز پس ازكاربرد علف كش ها،  سولفوسولفورون و تو مت سولفورون متيل  60بي در ارزيا

كمترين ماده ).  2جدول(زني گندم باعث مهار بسيار خوب بروموس گرديد و از لحاظ آماري اين چهار تيمار در يك گروه  قرار گرفتند 
در مقايسه بين توليد ماده . ر سولفورون در قبل از زمان پنجه زدن گندم و مراحل  رشد اوليه گياه بروموس بودخشك توليدي مربوط به تيما

سولفوسولفورن  و سولفورون در زمان پنجه زني،  ميزان آن در اثر كاربرد + خشك بروموس بر اثر  كاربرد علف كش  مت سولفورون متيل 
  ).1جدول(تر از ميزان آن در اثر كاربرد سولفوسولفورون  است سولفوسولفورن  كم+ مت سولفورون متيل 

سولفوسولفورن  در + در ارزيابي تاثير تيمارها روي وزن خشك بروموس در هنگام برداشت گندم، سولفوسولفورون و مت سولفورون متيل 
عملكرد دانه گندم در ). 1جدول(تندهر سه مرحه از كاربرد آن ها در يك سطح بوده و برتري معني داري نسبت به پينوكسادن داش

سولفوسولفورن پيش از پنجه زني يا در مرحله پنجه زني، نسبت به ساير تيمارها + تيماركاربرد سولفوسولفورن يا مت سولفورون متيل 
  )1جدول(افزايش معني داري داشت
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شكل 1 - تغييرات جمعيت علف هرز قبل و بعد از سم پاشي در متر مربع 

قبل از سم پاشي بعد از سم پاشي
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  مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي  - 1جدول شماره 
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  وزن خشك بروموس گرم در متر مربع

  تيمار
  در زمان برداشت گندم

روز پس از سم  60

  پاشي

روز پس از سم 30

  پاشي

374a
 1b

 8c
 28e

  آپيروس قبل از پنجه زني 

358a
 20b

 13c
 2e

  توتال قبل از پنجه زني 

240b 324a a180 379a آكسيال قبل از پنجه زني  

344a 50b 28c 92cd آپيروس در مرحله پنجه زني  

363a 38b 20c 2e توتال در مرحله پنجه زني  

254b 310a 148a 199b آكسيال در مرحله پنجه زني  

255b 78b 97b 162bc آپيروس پس از پنجه زني  

243b 34b 83b 100cd توتال پس از پنجه زني  

218b 321a 174a 433a آكسيال پس از پنجه زني  

  منابع
مركز تحقيقات . در مزارع گندم) آپيروس(، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي بررسي كارآيي علف كش دو منظوره  سولفوسولفورون 1385.  منصورساراني،   .1

  .صفحه23. كشاورزي و منابع طبيعي سيستان
   در مقابل علف هرز (Triticum  aestivum)ارزيابي قدرت رقابتي ارقام مختلف گندم .  1384ساراني، منصور،   .2
  .صفحه 96. دانشگاه فردوسي  مشهد.  پايان نامه كارشناسي ارشد.  در منطقه سيستان (Bromus japonicus)بروموس   .3
بررسي كارآيي علف كش دو منظوره  جديد سولفوسوولفورون در مقايسه با چند .  1385. خياوي.   كرباليي.  جمالي،س،  نريماني و ح.  ،  م.ع.  باغستاني، م .4

  .صفحه 73.مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور.  گزارش نهايي.  مزارع گندم علف كش رايج
موسسه تحقيقات گياهپزشكي . گزارش نهايي طرح تحقيقاتي. بررسي كارآيي چند فرموالسيون جديد علف كش در مزارع گندم كشور. 1385. ع.باغستاني، م .5

  .صفحه 36.كشور
6. Ismail, B. S., and k. kalithasan. 1997. Mobility of  metsulfuron – methyl in tropical soils. Aust. J. Soil Res. 35: 1291-1300 . 
7. Wicks, G. A. 1984.  Integrated  system  for  control  and  management of downy brome (Bromus  japonicus) in  cropland.   Weed Sci. 32: 26-30 
   

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

