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هامدیریت شیمیایی علفهاي هرز و علفکش هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

کرجهاي هرز مزارع گندمبررسی کارایی ماده افزودنی کوداساید در کنترل علف

نوشین نظام آبادي، اسکندر زند، محمد رضا کرمی نژاد و فرخ فرزانه

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده
وکهـاي کامـل   هـاي هـرز مـزارع گنـدم، در قالـب طـرح بل      به منظور بررسی کارایی ماده افزودنی کوداساید در کنترل علفپژوهشی

هـاي تریبنـورون متیـل    کـش علفگرم در هکتار 20و 17و 14مقادیر هاي آزمایشی شامل تیمارالبرز اجرا شد.تصادفی در استان
تاپیـک  (و کلودینـافوپ پروپارزیـل   ت و پنج صدم درصـد حجـم بـه حجـم کوداسـاید      بیسبا و بدون) گرانستار تولیدي شرکت گیاه(

بیست و پنج صـدم درصـد حجـم بـه     با و بدون لیتر در هکتار 1و 8/0و  6/0به مقدار) .United phosphorus Ltdتولیدي شرکت 
بـه همـراه   خسارت به گندم و علف هـاي هـرز   روز پس از سمپاشی ارزیابی چشمی سی.استو شاهد وجین دستی حجم کوداساید 

نتـایج  .ثبت شدگندم در انتهاي فصل نیز میزان عملکرد دانه وهرز موجود در آزمایش به تفکیک گونه هايتراکم و وزن خشک علف
Veronica persica(سیزاب نشان داد  poir( شبوي صحرایی ،)Malcolmia africana (L.) R.Br. (خاکشیر معمولی)Descurainia

Sophia (L.) (و خاکشیر تلخ)Sisymberium irio L. (تولیـدي  تریبنـورون متیـل   برترین تیمار ند.علف هاي هرز غالب بودمهمترین
تیمارهایی که کوداساید مصرف شده بود بود. درصد 25/0به مقدار دیدر هکتار + کوداساماده تجاري گرم 17شرکت گیاه  به مقدار 

نسبت به همان تیمارها بدون کوداساید کارایی بهتري داشت. در مورد کلودینافوپ پروپارژیل، با توجه به اینکه تراکم علف هاي هـرز  
.گزارش کردف کش با کوداساید را بود، لذا با قطعیت نمی توان مقدار مناسب این علناچیز باریک برگ 

.، ماده افزودنیغالب، علف هاي هرز ه خشک علف هاي هرز، عملکرد گندمتراکم علف هاي هرز، ماددرصد کاهش کلیدي:هايواژه

Studying the efficacy of Codacide ® in weeds control of wheat fields of Karaj

Noushin Nezamabadi, Eskandar Zand, Mohhammad Reza Karami Nejhad

Iranian Research Institute of Plant Protection

Abstract
In order to evaluate the efficacy of Codacide® in weeds control of wheat fields of Iran, field studies were conducted
in 2014-2015 at Karaj. Treatments were arranged in a RCBD design with four replications. Treatments consisted of
tribenuron methyl (Granestar produced by Gyah Co.) 14, 17 & 20 g.ha-1 with or without 0.25% codacide and
clodinaphop propargyl (topic produced by united phosphorus Ltd.) 0.6, 0.8 & 1 L.ha-1 and weed free.  Weed percent
damage based on EWRC scores at 30 days after spraying, weed density reduction (%), weed biomass reduction (%)
and wheat yield were measured.  According to the results, Veronica persica, Malcolmia Africana, Descurainia
Sophia Sisymberium irio, were the domain weeds. The best treatment was tribenuron methyl 17 g.ha-1 +0.25%
codacide.Totally, the tribenuron methyl (Granestar produced by Gyah Co.) efficacy was better with codacide
compare to the treatments without this adjuvant.
Keywords: Adjuvant, Domain weeds, Weed density and weed biomass reduction (%) and wheat yield.
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مقدمه
و 3895850به ترتیب سطح زیر کنترل شیمیایی در گندم برعلیه علف هاي هرز 1389و 1390در سالهاي در مزارع گندم ایران 

کشتزیر) نشان داد از مجموع سطح1392در استان فارس نیز بررسی جمالی و همکاران ().  2012هکتار بود (رادمهر، 4239943
شیمیاییمبارزهدرصد73یعنی هکتار575255معادلدر سطحیهابرگپهنکنترلبراي1388-89استان در سال آبیگندم
اخیرا توجه زیادي به اثرات است.دادهاختصاصبخوددرصد مجموع سمپاشی ها را2/68تریبنورون متیل علفکشکهشدهانجام

هاي ها روش). براي بهینه سازي مصرف آفت کش2008(کدسک، ت انسان و محیط زیست شده استسوء آفتکش ها بر سالم
اسیدي کنندهمویان ها، روغن ها،مواد افزودنی به .ددي پیشنهاد شده است که یکی از مهمترین آنها کاربرد مواد افزودنی استمتع

مواد افزودنی به همراه علف کش هاي کارایی ). 2012مواد افزودنی کودي و غیره تقسیم بندي می شوند (بی نام ها و بافرکننده ها، 
).1391(زند و همکاران معموال با افزودن مویان هاي غیر یونی افزایش می یابدBپس رویشی گروهاغلب علفکش هايوAگروه

هاي به منظور بررسی کارایی ماده افزودنی کوداساید در کنترل علفپژوهشاین کوداساید یک روغن گیاهی امولسیون شده است. 
پرمصرفترین علف کشهاي گندم انجام شد.و عدم خسارت به گندم درصورت اختالط با هرز مزارع گندم، 

مواد و روشها
مصرف 3و- 2و 1، اجرا شد.  تیمار (کرج)البرزدر استانتکرار بصورت زیر4این آزمایش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با  

تیمار  گرم در هکتار  در زمان پنجه زنی گندم.  20و 17و 14) به مقدار تولیدي شرکت گیاهگرانستارکش تریبنورون متیل (علف
گرم در هکتار + بیست و پنج صدم درصد ( 20و 17و 14ه مقدار ب) گرانستارتریبنورون متیل (کشمصرف علف-6و 5و 4

تاپیکپروپارژیل (کش  کلودینافوپمصرف علف9و - 8و 7درصد )حجم به حجم کوداساید در زمان پنجه زنی گندم. تیمار 25/0
12و 11و 10لیتر در هکتار در زمان پنجه زنی گندم. تیمار  1و 8/0و  6/0) به مقدار.United phosphorus Ltdتولیدي شرکت 

ج صدم لیتر در هکتار + بیست و پن1و 8/0و  6/0) به مقداراز همان شرکتتاپیکپروپارژیل (کش  کلودینافوپمصرف علف-
در بود.شاهد با وجین (در قسمت پایین کرت)-13درصد ) حجم به حجم کوداساید در زمان پنجه زنی گندم. تیمار 25/0درصد ( 

هاي هرز غالب منطقه بوده انتخاب شد. مقدار کود بر اساس آزمایش زمینی که داراي سابقه آلودگی کافی به علف1392پاییز سال
2شیار و روي هر شیار 6عرض هر کرت آزمایشی . داشت و برداشت طبق عرف منطقه انجام شدخاك و سایر عملیات کاشت،

شاهد با وجین دستی حذف هاي هرز موجود در کرتدر طول دوره رشد کلیه علف. متر در نظر گرفته شد6ردیف) و طول آن 
به دو قسمت طولازد. هر کرت آزمایششپنجه زنی گندم انجام ه و در اواسط سمپاشی بر اساس تیمارهاي ارائه شدگردید. 

گردید.  یادداشت برداریهاي مربوط به تراکم و تقسیم و قسمت اعمال تیمار )آلوده به علف هرز و بدون تیمارشاهد (سمپاشی نشده
.دشانجامسانتی متر 75در 50بعاد کودرات به ایکروز پس از عملیات سمپاشی 30هاي هرز به تفکیک گونه علفوزن خشک

گونه نسبت به قسمت سمپاشی نشده هر کرت محاسبه فکیکبه توزن خشک آن درصد کاهش و هاي هرزدرصد کاهش تراکم علف
گندمهاي هرز و برروي علفتیمارهامیزان خسارت روز پس از سمپاشیEWRC30بر اساس روشچشمی شد. نمره دهی 

کلودینافوپ کشاز علفدر تیمارهایی که علف کش گرانستار در نظر گرفته شده بودند،. گردیدارزیابی) 1997(ساندرل و همکاران 
رژیل تیمارهایی که کلودینافوپ پروپاابت نکند و لیتر از ماده تجاري سمپاشی شد تا باریک برگها با گندم رق8/0پروپارژیل به مقدار 

ا پهن برگها با گندم لیتر از ماده تجاري استفاده شد ت5/1وموکسنیل+ ام سی پ آ به مقدار برکشاز علفدر نظر گرفته شده بودند،
SAS 9.2تجزیه تحلیل آماري و مقایسات میانگین ها با نرم افزار ، اندازه گیري شد.در زمان برداشتعملکرد گندم رقابت نکند.

صورت پذیرفت.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1132

هامدیریت شیمیایی علفهاي هرز و علفکش هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

نتایج و بحث
Veronica persica(سیزاب،غالب مزرعههرز پهن برگ، علفدر این منطقه poir(   شـبوي صـحرایی ،)Malcolmia africana (L.)

R.Br. (خاکشیر معمولی)Descurainia Sophia (L.) (و خاکشیر تلخ)Sisymberium irio L. (  بود. تراکم سایر علف هاي هرز دیگـر
سمپاشی شده نسبت بـه  قسمتدر هاي هرز و وزن خشک علفتراکمدرصد کاهش نتایج تجزیه واریانس تاثیر تیمارها بر .ناچیز بود

30در EWRCبه تفکیک گونه و همچنین نمره دهی چشمی خسارت تیمارها به علف هـاي هـرز، بـه روش    سمپاشی نشدهقسمت
صحرایی در وزن خشک سیزاب و شبويو کاهش تراکم بجز در مورد درصد نشان داد،و درصد عملکرد دانه گندم روز بعد سمپاشی 

درصـد کـاهش تـراکم    مقایسـه میـانگین  1). جـدول ارایـه نشـد  ولا(جـد دار بودمعنیدرصد 1بقیه موارد، تفاوت تیمارها در سطح 
منطقه کرج را نشان می دهد. روز بعد از سمپاشی در 30هرز در قسمت سمپاشی شده نسبت به قسمت سمپاشی نشده در هايعلف

گـرم در هکتـار +   17بـه مقـدار   تریبنـورون متیـل   صفات نشان داد که تیمار مقایسه میانگیندر مورد درصد کاهش تراکم سیزاب 
درصد و شاهد بدون علف هرز (وجین دستی) تفاوت معنـی داري از نظـر آمـاري نداشـتند و توانسـتند بـا       25/0به مقدار دیکوداسا
).  این دو تیمـار بـا   1(جدول درصد)94( حدود % (کنترل عالی تا بسیار خوب) علف هرز سیزاب را کنترل کنند 85بیش از کارایی 

گـرم در هکتـار از نظـر    20و 17تریبنورون متیـل  درصد کوداساید،  25/0گرم در هکتار + به مقدار 14تریبنورون متیل تیمارهاي  
درصد بود. بقیه مقادیر تیمارها کارایی خوبی 85ش تراکم سیزاب در اثر این تیمارها کمتر از آماري اختالف نداشتند ولی درصد کاه

)، نیز کارایی تري بنورون متیـل را در کنتـرل سـیزاب، متوسـط     1391زند و همکاران ().1در کنترل این علف هرز نداشتند (جدول
عنوان کردند.  

).α%=5باشد (دانکن دار میمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف †

توانستند تراکم گرم در هکتار 14و 17مقادیر بجزتریبنورون متیل در مورد درصدکاهش تراکم شبوي صحرایی، همه تیمارهاي 
، در مورد این گیاه می توان بخوبی اذعان نمود تیمارهایی که با کاهش دهندنسبت به شاهد بدون تیماراین علف هرز را صد درصد 

علف هرزهاي ).1(جدول دند، کارایی باالتري نسبت به تیمارهاي بدون کوداساید داشتندماده افزودنی مخلوط و سمپاشی ش
100، به ترتیبدرصد25/0گرم در هکتار علف کش بهمراه کوداساید به مقدار 20و 17خاکشیر معمولی و خاکشیر تلخ بخوبی با 

) نیز گزارش 1389از سوي دیگر زند و همکاران (.  )1(جدولولی بقیه تیمارها کارایی مطلوب نداشتند درصد کنترل شدند 87و 
درصد 85گرم ماده تجاري در هکتار از علف کش تري بنورون متیل بیش از 20کردند خاکشیر تلخ در دو منطقه کرج و ورامین با 

)، کارایی تري 1391همچنین زند و همکاران در کتاب راهنماي کنترل شیمیایی محصوالت مهم زراعی و باغی (کنترل شده است.
بنورون متیل را در کنترل خاکشیر معمولی و خاکشیر تلخ ، خوب عنوان کردند. 

جروز بعد از سمپاشی در کر30هرز در قسمت سمپاشی شده نسبت به قسمت سمپاشی نشده در هايدرصد کاهش تراکم علفمقایسه میانگین:1جدول
خاکشیر تلخخاکشیر معمولیشبوي صحراییسیزابتیمار

c83. 3 a38. 0 b62. 5 bc 2 .18گرم در هکتار14تریبنورون متیل 

ab83. 3 a65. 4 ab77. 5 a-c 0 .69گرم در هکتار17تریبنورون متیل 

ab100.0 a50.0 a43. 3 c 6 .81گرم در هکتار20تریبنورون متیل 

ab100.0 a40.9 a43. 3 b 3 .83گرم در هکتار + کوداساید14تریبنورون متیل 

a100.0 a100.0 a100. 0 a 7 .93گرم در هکتار + کوداساید17تریبنورون متیل 

bc100.0 a58.7 a87. 5 a 0 .50گرم در هکتار + کوداساید20تریبنورون متیل 

a100. 0 a100. 0 a100. 0 a 0 .100دستیوجین
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هرز در قسمت سمپاشی شده نسبت به قسمت سمپاشـی نشـده در   هايعلفوزن خشکدرصد کاهش مقایسه میانگین2جدول 
صفات بـاز هـم نشـان    مقایسه میانگینسیزاب ج را نشان می دهد. در مورد درصد کاهش وزن خشک روز بعد از سمپاشی در کر30

درصد با شاهد بدون علف هرز (وجین دسـتی)  25/0به مقدار دیگرم در هکتار + کوداسا17به مقدار تریبنورون متیل داد که تیمار 
را کنتـرل  سـیزاب % (کنترل عالی تا بسیار خوب) علف هرز 85تفاوت معنی داري از نظر آماري نداشتند و توانست با کارایی بیش از 

ن خشـک شـبوي   ).  در مـورد درصـدکاهش وز  2(جـدول  درصد کاهش وزن خشک نسبت به شاهد بـدون تیمـار)  98(حدود کنند 
مصرف شده بودند توانستند وزن خشـک شـبوي   درصد 25/0به مقدار به همراه کوداساید تریبنورون متیل هایی کهصحرایی، تیمار

همه تیمارها از نظر درصد کاهش وزن خشک شبوي صحرایی با شـاهد بـدون علـف هـرز     ). 2(جدول صحرایی را کامال کنترل کنند 
بـا و  تریبنـورون متیـل   علف کـش گرم در هکتار17با خاکشیر معمولی وزن خشک علف هرزتند. اختالف آماري معنی داري نداش

درصد وزن خشک ایـن  85بقیه تیمارها کمتر از . کنترل شددرصد نسبت به شاهد بدون تیمار95و 100کوداساید به ترتیب بدون
تـري بنـورون متیـل    گرم در هکتـار 20) نشان داد مقدار 1389نتایج پژوهش زند و همکاران ().2علف هرز را کاهش دادند (جدول 

به طور میـانگین وزن خشـک   تراکم و وزن خشک این علف هرز را در منطقه کرمانشاه کاهش دهد.درصد از 66توانست فقط حدود 
کـرت  درصد نسبت به نیمـه 95و 100،درصد25/0قدار گرم در هکتار + کوداساید به م20و 17تریبنورون متیل با خاکشیر تلخ

.   )2(جدولشاهد بدون تیمار کاهش داشت 
روز بعد از سمپاشی 30هرز در قسمت سمپاشی شده نسبت به قسمت سمپاشی نشده در هايعلفوزن خشکدرصد کاهش :  مقایسه میانگین2جدول

جدر کر

خاکشیر تلخخاکشیر معمولیشبوي صحراییسیزابتیمار
b90. 0 a31. 4 c46. 8 c 1 .25گرم در هکتار14تریبنورون متیل 

a78. 8 a95. 5 a66. 7 bc 1 .76گرم در هکتار17تریبنورون متیل 

a100.0 a50. 0 b43. 0 c 0 .76گرم در هکتار20تریبنورون متیل 

a100.0 a58. 9 b72. 2 b 3 .84گرم در هکتار + کوداساید14تریبنورون متیل 

a100.0 a100. 0 a100. 0 a 0 .98گرم در هکتار + کوداساید17تریبنورون متیل 

ab100.0 a81. 6 a94. 6 a 0 .62گرم در هکتار + کوداساید20تریبنورون متیل 

a100. 0 a100. 0 a100. 0 a 0 .100دستیوجین

).α%=5باشد (دانکن دار میمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف †

در قسمت سمپاشی شده نسـبت بـه   عملکرد گندم و نمره دهی چشمی خسارت به علف هاي هرز پهن برگ درصد مقایسه میانگین
، بقیه تیمارهـا  گرم در هکتار + کوداساید20تیل  تریبنورون مبجز تیمارنشان دادروز بعد از سمپاشی 30در شده قسمت سمپاشی 

به علف هاي هـرز  چشمی نمره دهی درصد نسبت به شاهد آلوده به علف هرز و بدون اعمال تیمار عملکرد بیشتري داشتند. 15تا 3
کـه کوداسـاید   تریبنورون متیـل  بدون کوداساید و همه تیمارهاي علف کش گرم در هکتار20تریبنورون متیل  تیمارهاي د نشان دا
در.)مقایسه میانگین نشـان داده نشـد  (جدولدرصد سبب خسارت به علف هاي هرز و مهار مطلوب آنها شدند90تا 88از ،داشتند

مجموع تیمارهایی که ماده افزودنی کوداساید با علف کش استفاده شده بود، کارایی بهتري از مصرف علف کش بدون مـاده افزودنـی   
نمی توان در مورد تاثیر ماده افزودنی کوداساید روي مدیریت شیمیایی باریک برگها در کـرج  ها، باریک برگ کمتراکم بدلیلداشت.

درصـد بـه   25/0بـه مقـدار   دیدر هکتار + کوداساماده تجاري گرم 17به مقدار تولیدي شرکت گیاه تریبنورون متیل نظر داد. تیمار 
نتایج ایـن بررسـی فقـط شـامل تـري بنـورون متیـل        .بودین تیمارالب در این منطقه برترمنظور کنترل علف هاي هرز پهن برگ غ

که تولید شرکتهاي دیگر می باشند، نمی توان اظهار نظر نمود.یو در مورد کارایی علف کشاستشرکت گیاه 
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