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چکیده
1391-92سال آزمایشی طیکش سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل،به منظور بررسی میزان تحمل ارقام گندم به علف

عامل رقم دواجرا شد. در مشکین دشت کرجتیمار و چهار تکرار15هاي کامل تصادفی بشکل فاکتوریل با در قالب طرح بلوك
زادوك) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه 31و 16، 13( مراحل مرحله رشديسه، زارع و میهن) و اوروم(پیشگام، پیشتاز، 

واریانس نشان داد، که اثر عوامل رقم، مرحله رشدي و اثرات متقابل آنها بر صفات وزن خشک ریشه و اندام هوایی گندم 
01/0pدار شد(معنی ). مطابق نتایج مقایسات میانگین درصد کاهش وزن خشک گندم (ریشه و اندام هوایی) نسبت به شاهد =

در مقایسه با سایر ارقام نشان داد. عکس العمل سایر کشعلفبدون سمپاشی، رقم زارع حساسیت کمتري نسبت به کاربرد 
کمتر کشعلفبه کاربرد 16و زادوك13دو مرحله زادوكارقام نسبتاٌ مشابه بود. حساسیت مرحله پایان پنجه زنی نسبت به 

ششبرگی (زارع و پیشگام)، سهبود. مقایسات میانگین اثرات متقابل رقم*مرحله رشدي حاکی از آن بود که در مراحل رشدي 
ر اساس نتایج داشتند. بکشعلف، زارع و پیشگام) تحمل بیشتري نسبت به کاربرد اورومبرگی (پیشتاز) و انتهاي پنجه زنی (

بود. کشعلفپیشتاز متحمل ترین رقم نسبت به کاربرد کشعلفمربوط به درصد کاهش عملکرد گندم نسبت به شاهد بدون 
.، سولفونیل اوره، وزن خشک، مرحله رشديکشعلفژه هاي کلیدي:وا

Study of tolerance of wheat cultivars to sulfosulfuron(%75) + metsulfuron-methyl(%15)
in karaj
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Abstract
In order to study of tolerance of wheat cultivars to sulfosulfuron(%75) + metsulfuron-methyl(%15) an
experiment was conducted in Meshkindasht of karaj. It was arranged in form of factorial and randomized
complete block design with 15 treatments and 4 replications (2013-14). In this experiment 5 cultivars (Pishtaz,
Pishgam, Orum, Mihan and Zare) and 3 growth stages (Zadok 13, 16 and 31) were evaluated. Analysis of
variance showed that the effects of cultivar, growth stage and their interactions were significant (p = 0.01). It was
also significant on the dry weight of roots and shoots of wheat. According to the results, dry weight of plants
(roots and shoots) compared with the control treatment, indicated that Zare cultivar was less sensitive than
others. The reaction of other cultivars were similar as well. Sensitivity of zadok 31 to the other herbicide
application were less. Interactions between cultivar * growth stage showed that on the 3-leaf stage (Zare and
Pishgam), 6 -leaf stage (Pishtaz) and at the end of the tillering (Orum, Zare and Pishgam) were more tolerable to
the herbicide. The yield of Pishtaz, was the most torelant cultivar to herbicide application.
Keywords: herbicide, sulfonylurea, dry weight, growth stage.
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مقدمه
و تحمل به یفیکاتیهاي مختلف، خصوصماريیبنظرعملکرد ازسهیهاي مقاشیآزماقبل از معرفی در ارقام اصالح شده 

ها ) اما متاسفانه از نظر تحمل به علفکش2010. (رمزي و همکاران، دنریگیمقرارقیهاي دقیمورد بررسیطیهاي محتنش
از WG%)75%) و سولفوسولفورون (15متیل (-سولفورونکش توتال با دو ماده موثره متکنند. علفهیچ آزمونی را تجربه نمی

گرم از ماده تجارتی 50تا 40به میزان (Hordeum spontaneum)ابتدا تا انتهاي پنجه زنی به ویژه براي مهار جو وحشی 
هاي کش). مطالعات مختلف حاکی از تحمل پذیري متفاوت ژنوتیپ هاي گندم به علف1389توصیه شده است (زند و همکاران، 

کش کلروسولفورون و تریاسولفورون در )، بر روي تحمل شش رقم گندم به دو علف1990سولفونیل اوره است. مطالعه بوران (
استرالیا طی پنج سال نشان داد که حاشیه امنیت تریاسولفورون بسیار خوب ولی در مورد کلروسولفورون ضعیف بود. رنگل و 

ی سیستم جذب روي، مس و منگنز و )، بیان کردند که تاثیر سوء کلروسولفورون در گندم از طریق کاهش کارای1997ویل (
ها کشگیرد. با مسن شدن گیاه زراعی تحمل آن به علفمتر) صورت میمیلی2کاهش رشد ریشه هاي موئین (قطر کمتر از 
). مطالعات اولیه بر روي کاربرد کلروسولفورون در جو 1993یابد (لمرل و کوزین، افزایش و خطر خسارت به عملکرد کاهش می

) 1988شود ولی مارتین و همکاران ((زادوك) منجر به خسارت نمیZ12کش در مرحلهاره نشان داد که کاربرد علفو گندم به
چنین خسارتی Z30شود ولی در مرحله باعث خسارت به جو میZ45و Z13نشان دادند که کاربرد کلروسولفورن در مرحله 

تحمل آن به کاربرد )،Z15تا Z12یش سن جو بهاره (از مرحله ) نشان دادند با افزا1993لمرل و کوزین (مشاهده نشد.
هاي هوایی از حساسیت بیشتري برخوردار بود. هدف کلروسولفورون افزایش یافت و صفت وزن خشک ریشه از وزن خشک اندام

مختلف در منطقه کرج بود.ها و ارتباط آن با مراحل رشد گندم و ارقام علل احتمالی این حساسیتبررسی ،از انجام این پروژه

مواد و روشها
4تیمار و 15هاي کامل تصادفی به شکل آزمایشات فاکتوریل با در قالب طرح پایه بلوك1392این آزمایش در سال زراعی

، 13مرحله رشدي (سه ، زارع و میهن)، و اوروماجرا شد. دو عامل رقم (پیشگام، پیشتاز، در منطقه مشکین دشت کرج تکرار 
ها به شد. یک سوم باالیی کرتاحداثمتر 9متر و بطول 4/2زادوك) در نظر گرفته شد. هر کرت آزمایشی به عرض31، و 16

هاي هرز با وجین دستی تا اعمال شد. در هر دو نیمه کرت علفکشعلفعنوان شاهد منظور شد و در دو سوم پایین آن تیمار 
کیلوگرم کود 150کیلوگرم کود نیتروژن (اوره) و 200مقدار براي تامین نیاز غذایی محصول دند. شپایان آزمایش کنترل 

فسفات (فسفات آمونیوم) در هکتار مورد مصرف قرار گرفت. همزمان با دوازدهمین و بیست و پنجمین روز پس از کاربرد 
در هر 0.5* 0.5هاي هوایی با استفاده از دو مرتبه کادر ها و اندامکش نمونه گیري از گندم براي تعیین وزن خشک ریشهعلف

درصد پس از حذف اثرات حاشیه 14نیمه کرت (نیمه باال و پایین) صورت گرفت. هنگام رسیدگی محصول و در رطوبت حدود 
Mstat-cو Sasآماري کمک نرم افزارهايها بهلکرد دانه برداشت شد. دادهگندم جهت تعیین عمهاي وسط هر کرتاز ردیف

تجزیه واریانس و براي مقایسه میانگین داده ها از روش آزمون چند دامنه اي دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث
سولفوسولفورون + مت کشفعلنشان داده نشده است)، اثر نتایجمطابق تجزیه واریانس وزن خشک ریشه و اندام هوایی گندم (

روز پس از سمپاشی بر رقم، مرحله رشدي (زمان کاربرد) و نیز اثرمتقابل رقم در مرحله 25و 12هاي سولفورون در ارزیابی
.)pr=01/0دار شد(رشدي معنی
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بر اساس مقایسات میانگین درصد کاهش وزن خشک گندم (ریشه و اندام هوایی) در بازه زمانی اول عکس العمل ارقام نسبت به 
تقریباً مشابه بود. اما در بازه دوم با تاکید بر نتایج مربوط به اندام هوایی گیاه ارقام پیشتاز، پیشگام و میهن بیشترین و کشعلف

دار شدن اثرات متقابل رقم در مرحله رشدي مقایسات میانگین مربوط به اثرات شتند. با توجه به معنیزارع کمترین کاهش را دا
پرداخته خواهد شد.هاآنگردید که در ذیل به مجزامتقابل با روش برش دهی 

کشعلفارزیابی عکس العمل وزن خشک زیست توده ارقام در مراحل مختلف رویشی به کاربرد الف) 

13دوك مرحله زا- 1
که ارقام پیشگام و زارع در مقایسه با سایر ارقام از حساسیت ،برگی گندم نشان داد3نتایج مربوط به اثرات متقابل رقم*مرحله 

روز بعد از سمپاشی ارقام 25سولفورون برخوردار بودند. در بازه زمانی سولفوسولفورون + متکشعلفکمتري نسبت به 
). 1نشان دادند(شکلکشعلفروم، پیشتاز و میهن حساسیت بیشتري نسبت به وا

16مرحله زادوك -2
روز بعد از سمپاشی نشان داد، بترتیب 25و 12برگی گندم حاصل از دو ارزیابی 6* مرحله مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم

کش ام هوایی متحمل ترین ارقام نسبت به علفارقام زارع و پیشتاز با کمترین درصد کاهش وزن خشک ریشه و اند
).2کش داشتند (شکل سولفورون بودند. سایر ارقام مورد آزمایش عکس العمل مشابهی به کاربرد علفسولفوسولفورون + مت

کشبرگی گندم در واکنش به کاربرد علفسهمیانگین اثرات متقابل رقم * مرحله :1شکل

مرحله پایان پنجه زنی- 3
روز پس از سمپاشی متحمل بیشترین خسارت و کاهش وزن خشک ( 12برگی در بازه زمانی 6رقم زارع بر خالف مرحله 

کش در این اما حساسیت به علف.کش شد(نتایج نشان داده نشده است)ریشه و اندام هوایی) در مقایسه با شاهد بدون علف
). با تاکید بر نتایج مربوط به درصد کاهش وزن خشک اندام 3روز بعد از سمپاشی کاهش یافت(شکل25رقم در بازه زمانی 

کش توان اظهار داشت، اوروم و زارع متحمل ترین ارقام نسبت به علفروز پس از سمپاشی می25هوایی گندم در ارزیابی 
کش حفظ سولفورون بودند. پیشگام در هر دو مرحله ارزیابی پایداري خود را در مقابل علف+ متسولفوسولفورون

).3نمود(شکل
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گندم)انتهاي پنجه زنی(31زادوكوبرگی گندم) 6(16زادوك،کشمیانگین اثرات متقابل رقم * در زمان کاربرد علف:3و2شکل

ب) عملکرد گندم

3) نشان داد بترتیب در مراحل 4میانگین اثرات متقابل رقم*مرحله رشدي بر عملکرد اقتصادي گندم (شکلنتایج مقایسات 
برگی ارقام پیشگام و پیشتاز و پایان پنجه زنی میهن، اوروم و پیشتاز تحمل قابل 6برگی گندم ارقام زارع و پیشتاز، در مرحله 

سولفورون نشان دادند.رون + متکش سولفوسولفوتوجهی در عکس العمل به کاربرد علف

نتیجه گیري 
روز بعد از سمپاشی رقم زارع 25درصد کاهش وزن خشک گندم (ریشه و اندام هوایی) نسبت به شاهد بدون سمپاشی در 

کش نشان داد. عکس العمل سایر ارقام نسبتاٌ مشابه بود. حساسیت مرحله حساسیت کمتري نسبت به سایر ارقام به کاربرد علف
روز بعد از 25باشد. با تاکید بر نتایج کش کمتر میبرگی به کاربرد علف6برگی و 3پایان پنجه زنی نسبت به دو مرحله 

برگی (پیشتاز) و انتهاي پنجه زنی (ارقام اوروم، زارع و پیشگام) 6برگی (ارقام زارع و پیشگام)، 3سمپاشی در مراحل رشدي 
کش بود.کش داشتند. از نظر عملکرد پیشتاز متحمل ترین رقم نسبت به کاربرد علفتحمل بیشتري نسبت به کاربرد علف

کشعلفدرصد عملکرد محصول گندم نسبت به شاهد بدون سمپاشی در مراحل مختلف کاربرد :4شکل
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