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چکیده
در قالـب  گنـدم آزمایشـی   کشت هاي مختلف کش آپیروس و توتال به همراه تراکممنظور بررسی اثرات زمان مصرف دو علفه ب

در منطقه پاکدشت در چهار 1389-90هاي زراعی فاکتوریل دو عاملی در سالتیماري هاي کامل تصادفی با ساختارطرح بلوك
گـرم در  50گرم در هکتار و توتـال بـه میـزان    30آپیروس به کش علفسطح کاربرد 6کش در تکرار اجرا شد. فاکتور اول علف

برگی و گره دوم و فـاکتور دوم تـراکم گنـدم رقـم     4تا 2کاربرد در دو مرحله ره، گره دوم وبرگی جود4تا 2هکتار در مراحل 
کـش آپیـروس   بذر در متر مربع بودند. نتایج نشان داد که کاربرد دو علـف 600و 500(توصیه شده)، 400پیشتاز در سه سطح 

هـرز   جلـوگیري از تولیـد کامـل بـذر ایـن علـف      وتوتال در مرحله گره دوم ساقه جودره ضمن توقف رشد رویشی جودره سـبب  
80(بـراي توتـال) تـا    50کش مزبور در این مرحله بدلیل کاهش قدرت رقابتی جودره سـبب افـزایش   . کاربرد دو علفشوندمی

تري کش آپیروس از برگردد. بنابر این در مقایسه دو تیمار آپیروس و توتال، علفدرصدي (براي آپیروس) عملکرد دانه گندم می
داري بر کنترل جـودره و افـزایش   تواند تاثیر معنینسبی برخوردار بود. عالوه بر آن نتایج نشان داد که افزایش تراکم گندم نمی

کش و تراکم کشت بیانگر آن بود که کاربرد آپیروس در مرحله گره دوم عملکرد گندم را داشته باشد. نتایج تلفیق دو تیمار علف
هرز و حصول عملکرد مناسب در گنـدم  بذر در مترمربع بهترین تیمار جهت کنترل تلفیقی این علف500به همراه تراکم کشت 

باشد.می
.، زمان سمپاشی، دز مصرفپیشتاز، عملکرد دانه، رشد رویشی، رشد زایشیکلیدي:هايواژه

Investigating the possibility of augmentation efficacy of Total and Apyros herbicides
using time of application and wheat density
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Abstract
In order to investigate the effects of time of application of two herbicides Apyros (sulfosulfuron 75%DF) and
Total (75% sulfosulfuron + 5% metsulfuron-methyl) and planting wheat density for the control of wild barley
(Hordeum spontaneum koch.) in wheat field, an experiment was conducted in randomized complete blocks
design with two-factors during 2010-2011 growing season in Pakdasht (South of Tehran). The first factor
consisted of six levels of herbicide application times including application of Apyros and Total at 2 to 4 leaf
stage, second joint stem and application in both mentioned stages. The second factor was wheat density of
Pishtaz cultivar in three levels including 400 (recommended rate), 500 and 600 seeds per m2. Results showed
that application of two the mentioned herbicides at second joint stem of wild barley reduced wild barley growth
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and dry matter, and completely inhibited seed production. In addition, application of Apyros and Total at
mentioned stage increased wheat grain yield between 50% (in presence of Total herbicide) to 80% (in Apyros
treatment). Therefore, comparing Apyros and Total, Apyros was better than Total. Increasing of wheat density
had no significant effect on control of wild barley and wheat yield. Results of integrating wheat density and
herbicide application indicated that the best treatment for controlling wild barley and obtaining high wheat yield
was the application of Apryus at second joint stem of wild barley and planting of 500 seeds of wheat per m2.
KeyWords: Pishtaz, Grain Yiels, Vegetative Growth, Generative Growth, Spraying Time, Application Dose.

مقدمه
هـاي  ها روي برخی از گونهکشهرز در مزارع گندم بدلیل عدم کارایی این علفها سبب تغییر فلور علفکشرویه علفبیمصرف 

هـاي جنـوبی کشـور    هرز چاودار در مناطق خنک، پنیرك در استانتوان از غالبیت علفهرز شده است. در این بین میهايعلف
هرز جودره بدلیل نیازهاي اکولوژیک محدود، دامنـه  برد. در این بین علفشور نامهاي کنظیر خوزستان و جودره در اغلب استان

. در خصوص مبارزه شیمیایی با این )2007،وسیعی از اراضی زیر کشت گندم کشور را اشغال نموده است (باغستانی و همکاران
این مطالعات علی رغم مهم بودن مرحلـه  هرز مطالعات متعددي در خارج و داخل کشور صورت گرفته است و در اغلب هايعلف

اند. بررسی باغسـتانی و همکـاران   اي به مراحل فنولوژي این گیاه ننمودهبخصوص سولفوسولفورون  هیچ اشاره کشکاربرد علف
دهـی گنـدم   گـرم در هکتـار از مـاده تجـارتی در مرحلـه پنجـه      95سولفوسولفورون تـا  کش) نشان داد که مصرف علف2008(

نشان داد که کاشت گنـدم بـه   یک بررسی نتایج نه تاثیر منفی روي ارقام گندم پیشتاز، چمران، سرداري و الوند نداشت. هیچگو
کیلوگرم بذر در هکتار، به طور چشـمگیري باعـث کـاهش انبـوهی یـوالف      100کیلوگرم بذر در هکتار، در قیاس با 200میزان 

مطالعات انجـام شـده در داخـل و خـارج کشـور در مجمـوع نتـایج متناقضـی در         با توجه به ). 2001شود (موسوي، وحشی می
رسد که تلفیق زمان مصـرف  صوص بنظر میر مزارع گندم وجود دارد. در این خهاي مختلف جو ددیریت تلفیقی گونهخصوص م

بنـابر ایـن ایـن بررسـی بـه      هرز در مزارع گندم شـود.  کش به همراه افزایش تراکم گندم بتواند سبب کنترل بهتر این علفعلف
هرز مزبور انجام گرفت.فیقی علفلمنظور ارائه بهترین راهکار کنترل ت

مواد و روشها
- 90در سال زراعی تکرار 4هاي کامل تصادفی و با ساختار تیماري فاکتوریل دو عاملی در این آزمایش در قالب طرح بلوك

آپیروس کش کاربرد علف- 1کش در شش سطح شامل تیمار زمان مصرف علف،عامل اول.شداجرا در منطقه پاکدشت 1389
گرم 30آپیروس به میزان - 2، جودرهبرگی2-4مرحله لیتر در هکتار 1ماده تجارتی به همراه سیتوگیت گرم 30به میزان 

ماده تجارتی به گرم50یزان توتال به م-3، گره دوم ساقه جودرهمرحلهلیتر در هکتار 1ماده تجارتی به همراه سیتوگیت 
ماده تجارتی به همراه گرم50توتال به میزان -4، جودرهبرگی2-4در مرحله لیتر در هکتار از ماده همراهمیلی1250همراه 
به همراه سیتوگیت یک گرم در30آپیروس به میزان -5، در مرحله گره دوم ساقهلیتر در هکتار از ماده همراهمیلی1250

گرم در هکتار از ماده تجارتی 50توتال به میزان -6و برگی و تکرار سمپاشی در مرحله گره دوم2- 4مرحله در هکتار در لیتر
بودند. برگی و تکرار آن در مرحله دوم ساقه جو دره 4ا ت2میلی لیتر از ماده افزودنی همراه در مرحله گره 1250به همراه 
بوته در متر مربع 500تعداد - 2(توصیه شده)، بوته در متر مربع400تعداد -1شاملدر سه سطحتراکم گندم،عامل دوم

پیشتاز گندمتر از میزان توصیه شده) از رقم% بیش50(بوته در متر مربع 600تعداد- 3تر از میزان توصیه شده) و% بیش25(
هرز صورت علفبذر این به آلودگی مصنوعی با پس از تهیه زمین مبادرتهرز جودره رویش یکنواخت علفبه منظوربود.

متري 3و 7زمین آماده کشت شد. هر کرت آزمایش از لحاظ طولی به دو قسمت گرفت. سپس با تسطیح زمین و زدن فاروئر
شد و قسمت پایین آن اعمال تیمارتقسیم شد. قسمت باالیی هر کرت سمپاشی نشده و به عنوان شاهد آن کرت در نظر گرفته

متر بود. بر روي هر پشته نیز دو ردیف گندم کشت شد. سانتی60پشته به فاصله 4گردید. هر کرت آزمایشی مشتمل بر 
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سمپاشی در مرحله . انجام شددر هکتار مصرفیلیتر آب350کالیبراسیون بر اساس برگی و2- 4عملیات سمپاشی در مرحله 
لیتر آب مصرفی در هکتار انجام 650کالیبراسیون در این مرحله بر اساس انجام و 10/1/1390گره دوم ساقه در تاریخ 

همزمان با کادر اندازي نمره دهی چشمی با هاي بکار رفته بر روي جودرهکشه منظور ارزیابی میزان خسارت علفب.پذیرفت
ر طی دو مرحله و در تاریخ هاي د) 1(ارزیابی چشمی با روش استاندارداستفاده از روش پیشنهادي شوراي تحقیقاتی اروپا 

) SAS Institute 1996 v.6.12(SASافزار براي آنالیز از نرم).1997(ساندرال و همکاران، انجام شد13/2/1390و 24/1/1390
ار درصد و توسط همین نرم افز5دار اي دانکن در سطح معنیها با استفاده از آزمون چند دامنهشد. مقایسه میانگیناستفاده 

انجام شد. 

نتایج و بحث
آپیروس و توتال در کنترل کامل کشکش بیان کننده عدم توانایی دو علفدار بین تیمارهاي مختلف علفعدم اختالف معنی

برگی اعمال شده بودند و همچنین سمپاشی دو مرحله اي 2- 4هاي جودره می باشد. با این وجود تیمارهایی که در مرحله بوته
بت به تیمارهاي گره دوم را داشتند. کاهش نسبی تراکم جودره در حضور هرز نسدرصد کاهش نسبی تراکم این علف

هاي جودره در این مرحله در مقایسه با سایر توان به حساسیت بیشتر دانه رستبرگی می2-4هاي کاربردي در مرحله کشعلف
بذر در 600ه تیمار تلفیقی مراحل رشدي نسبت داد. در بین تیمارهاي آزمایش بیشترین درصد کاهش تراکم جودره متعلق ب

بوته در متر مربع و 400اي علف کش توتال بود، با اینحال اختالف آماري معنی داري با تیمار متر مربع و کاربرد دومرحله
).1کاربرد علف کش آپیروس در مرحله گره دوم ساقه نشان نداد (جدول 

هاي جـودره پـس از طـی مرحلـه     دهد که بوتهزمانی روي میمحلولپاشی در مرحله گره دوم درصد کاهش تعداد ساقه جودره: 
هـرز را  هاي کاربردي تاثیري در کاهش تراکم این علـف کشاند. و با عنایت به اینکه عمال علفپنجه زنی وارد فاز ساقه دهی شده

آپیـروس کـاهش چشـمگیري    هاي توتـال و کشهاي جودره با کاربرد علفاند، لذا نمی توان انتظار داشت که تعداد ساقهنداشته
برگی نیز دانه رست هایی که بدلیل تأخیر در رویش اولیه فرار از علف کش 2-4یابند. درخصوص تیمارهاي کاربردي در مرحله 

داشته اند بدون هیچ مشکلی فرایند رشد خود را سپري نموده اند. آن دسته از دانه رسـت هـا کـه در معـرض علـف کـش قـرار        
م تأثیر کارآمد سم (ناشی از برودت هوا) مانعی جدي بر سر راه رشد نگردیـد. در مجمـوع کـاربرد تلفیقـی     گرفتند نیز بدلیل عد

بذر در متر مربع توأم با استفاده از علف کش آپیروس در مرحله گره دوم بیشترین درصد کاهش تعـداد سـاقه   600تراکم کشت 
ال دو مرحله اي با سایر تیمار ها اختالف معنی دار آماري نداشت.توت500). این تیمار بجز با تیمار 1را در پی داشت (جدول 

هـا مـورد   کشهایی است که در ارزیابی کارایی علفترین شاخصوزن تر و خشک از مهمدرصد کاهش وزن تر و خشک جودره:
باشـد. نتـایج حاصـل از    کش مـی هرز در اثر کاربرد علفگیرد. زیرا این دو صفت بیانگر میزان تغییرات رشد علفاستفاده قرار می

کش بر ایـن  کنش تراکم و علفار تراکم کشت و بر همتجزیه واریانس وزن تر و خشک بوته هاي جودره بیانگر عدم تأثیر معنی د
مطالعات متعدد حاکی از تأثیر افزایش تراکم گیاه زراعـی در کـاهش زیسـت تـوده     گیري شده جودره می باشد.دو ویژگی اندازه

گرفتـه در ایـن   صـورت از تحقیقـات درصـد 10با این وجـود در  باشد. این الگو تقریبا در اکثر تحقیقات ثابت بوده، میهرزعلف
میـانگین درصـد کـاهش    ).2001است (مـوهلر،  نداشتههرززمینه، افزایش تراکم گیاه زراعی تأثیري بر کاهش زیست توده علف

کش ها در توقـف رشـد بوتـه هـاي     درصد بوده که این امر بیانگر موفقیت علف50وزن تر و وزن خشک در این تیمارها بیش از 
ر و خشک جودره را میتوان به کاهش نسبی ارتفاع بوته و نیز تا حدودي به کاهش تعـداد بوتـه و   جودره می باشد. کاهش وزن ت

کـش  داري تحت تأثیر زمان مصرف علفتعداد ساقه جودره نسبت داد بطوریکه اگرچه صفات یاد شده به تنهایی به صورت معنی
ري معنی داري بر وزن تر و خشک جـودره (کـه بیـانگر    هاي اندك آنها سبب بروز اختالف آماقرار نگرفتند، ولی مجموعه کاهش

ها در مرحلـه  کشمیزان رشد علف هرز و نهایتاً قدرت رقابتی علف هرز می باشد) گردید. در بیان علل ناکارآمدي استفاده از علف
سبز شدن دانـه  برگی قدر مسلم آن است که قرار گرفتن بذور جودره در اعماق متفاوت خاك موجب ایجاد تفاوت در زمان4-2

1. EWRC
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هاي دیر روییده را در پی داشت. از سوي دیگـر فـرا رسـیدن دوره    رستکش دانهرست هاي جودره شده که این امر فرار از علف
کـش  هاي متابولیسمی که منجر به تأثیر علفتواند موجب اختالل در فرایند انتقال سم در گیاه و کندي یا توقف چرخهسرما می

اشد. انجام سمپاشی در مرحله گره دوم در شرایط دمایی مطلوب که فرآینـدهاي رشـدي در گیـاه در اوج    بر جودره می گردند ب
کش به بوته هاي در حال رشد عملیـات جـذب، انتقـال و در نهایـت توقـف      خود می باشند صورت گرفت و رسانش مناسب علف

ن خشک جودره بیشترین درصد کاهش ایـن صـفات در   رشد را موجب گردید. به رغم عدم تأثیر معنی دار تراکم بر وزن تر و وز
بذر در متر مربع و استفاده از علف کش آپیروس در مرحله گره دوم سـاقه پدیـد آمـد. وزن جـودره در ایـن تیمـار       600کاربرد 

برگـی علـف کـش    2-4درصدي وزن تر و خشک اختالف آماري معنی داري را با کـاربرد مرحلـه   60تلفیقی با میانگین کاهش 
).1بذر در متر مربع نشان داد (جدول 600و 500، 400ي توتال و آپیروس در هر سه تراکم ها

تراکم کشت گندم بر برخی خصوصیات رویشی جودرهوکشکنش علفمقایسه مقایسه میانگین اثر برهم:1جدول 
تراکم گندمعلفکشارزیابی چشمیارتفاعتعداد بوتهتعداد ساقهوزن تروزن خشک
29.4d28.4b15.1ab24.8a40ab40bآپیروس دو برگی

400

26.5d25b12.4ab20.6ab39.4ab30bتوتال دو برگی
59.1abc56.6a13.1ab14.7ab50.2a89.2aآپیروس گره دوم
56.1abc56.9a13.3ab20.3ab45.6ab91aتوتال گره دوم
58.9abc54.1a13.9ab14.9ab38.1ab88.3aآپیروس دو برگی و گره دوم
54.1abc55.3a16.3a20.9ab44.8ab92.3aتوتال دو برگی و گره دوم
30.7d29.6b15.5a19.9ab38.9ab37.3aآپیروس دو برگی

500

30.7d29.1b13.6ab19.9ab34.5ab38.3bتوتال دو برگی
60.4abc57.8a17.1a15.2ab44.6ab93.2aآپیروس گره دوم
49.1c54.2a9.5b25.5a47.9ab94aتوتال گره دوم

58.1abc53.4a13.9ab22.4a40.7ab85.5aآپیروس دو برگی و گره دوم
51bc56a13.7ab18.3ab49.7a95.3aتوتال دو برگی و گره دوم
31.1d30.02b16.6a18ab30.3ab40bآپیروس دو برگی

600

24.8d23.3b12.4ab20ab27.8b26.5bتوتال دو برگی
62.6a60a17.2a19.7ab50.3a95.5aآپیروس گره دوم

55.4abc59.2a16.3a10b49.1a94.3aتوتال گره دوم
60.8ab57.114.6ab25a45.4ab94.3aآپیروس دو برگی و گره دوم
56.2abc56.3a15.4ab27.6a47.6ab93.5aتوتال دو برگی و گره دوم

.) ندارندα=05/0در هر ستون میانگین هایی که حداقل دریک حرف مشترك هستند تفاوت معنی داري در سطح احتمال (دانکن 
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