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  هاي هرز  علف کنترلکش پروسولفوکارب در  هاي کاربرد علف بررسی مقادیر و زمان
  مزارع گندم در جنوب کرمان

  

  2نژاد رضا کرمیمحمد و1ابراهیم ممنوعی
  بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، استادیار 1

  ش و ترویج کشاورزي، جیرفت، ایرانسازمان تحقیقات، آموز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،
  ، هاي هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علف2

 ش و ترویج کشاورزي، تهران، ایرانمان تحقیقات، آموزساز

 22/5/99؛ تاریخ پذیرش:   1/7/98تاریخ دریافت: 
  چکیده

 )Triticum aestivum( گنـدم هرز در مزارع  هاي هاي کنترل علف ترین روش یکی از متداولها  کش کاربرد علف: سابقه و هدف
از محـدودي  هـاي   کش علف تعداد. دارندرویشی  پسکاربرد ه که عمدتاً کش در ایران براي گندم ثبت شد علف 26تاکنون است. 

در این متفاوت  محل عملو جدید با زمان کاربرد  يها کش ثبت علف، . بنابراینثبت شده است نظر زمان کاربرد در این محصول
رویشـی   پـس  و یـا زود رویشی  صورت پیش به هرز گندم هاي کنترل علف يبراپروسولفوکارب کش  محصول ضروري است. علف

هـرز مـزارع    هـاي  در کنترل علف پروسولفوکاربکش  مقدار و زمان کاربرد علفبا هدف ارزیابی آزمایش این . توصیه شده است
 و عملکرد آن انجام شده است.گندم 

  

کشـاورزي  اراضی مرکـز تحقیقـات آمـوزش    تکرار در  چهار باکامل تصادفی  هاي : آزمایش در قالب طرح بلوكها مواد و روش
 8 پروپارژیـل تاپیک (کلودینافوپ  هاي کش علفکاربرد  شاملتیمارهاي آزمایش  اجرا شد. 1397در سال زراعی جنوب کرمان 

 آتالنتـیس ، گـرم در هکتـار   20 مقـدار ) بـه  WGدرصد  75 متیل یبنورون تر(گرانستار + لیتر در هکتار  1مقدار ) به ECدرصد 
مزوسـولفورون+  (لیتر در هکتـار، اتللـو    5/1مقدار ) به OD  درصد 2/1 اتیل ایرديمزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پ(

درصد  5 پینوکسادن(آکسیال ، لیتر در هکتار 6/1قدار به م )OD  درصد 25/8 اتیل پایردي یدوسولفورون+ دیفلوفنیکان+ مفن
EC درصد  80 پروسولفوکارب( باکسر، گرم در هکتار 20قدار گرانستار به م +لیتر در هکتار  2/1 مقدار) بهEC 4، 3مقدار ) به 

لیتر در هکتار  5و  4، 3 مقدار) به ECدرصد  80 پروسولفوکارب( لیتر در هکتار پس از کاشت و قبل از آبیاري اول، باکسر 5و 
و  یرویشـ  بـه صـورت زود پـس   لیتر در هکتار  5و  4، 3مقدار ) به ECدرصد  80 پروسولفوکارب( باکسر ،پس از آبیاري اول

  بود.  زنی گندم پنجهلیتر در هکتار در مرحله  5مقدار ) به ECدرصد  80 پروسولفوکارب( باکسرکاربرد 
  

ترتیب با فراوانی نسبی  به 5و ترشک 4، چچم3، پنیرك2، آناغالیس1یونجه زردهرز غالب محل آزمایش شامل  هاي علف: ها یافته
هـرز   هـاي  دار بر تراکم و وزن خشک علف معنیتأثیر  کش که تیمارهاي علفدرصد بودند. نتایج نشان داد  9و  13، 15، 25، 35

بـا افـزایش مقـدار کـاربرد آن     به طوري کـه  هرز داشت  هاي کش باکسر کارایی بسیار مطلوبی در کنترل علف مذکور داشت. علف
                                                        

 :مسئول مکاتبهe.mamnoie@areeo.ac.ir  
1. Melilotus officinalis (L.) Lam 
2. Anagallis arvensis  L. 
3. Malva neglecta L. 
4. Lolium perenne L. 
5. Rumex crispus L. 
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در تیمارهـاي  ذکر شـده  هرز  هاي کش باکسر در کنترل علف کارایی علف ،افزایش یافت. همچنین يدار طور معنی کارایی کنترل به
هرز آناغـالیس،   هاي لیتر قبل از آبیاري) وزن خشک علف 5کش باکسر ( علفطوري که با کاربرد تر بود. به  قبل از آبیاري مطلوب

. بـا ایـن وجـود، کـاربرد     ندشـد درصد کنترل  94هرز  هاي درصد و کل علف 97درصد، چچم  100پنیرك، ترشک و یونجه زرد 
. مقدار خسارت در تیمارهاي کاربرد قبـل و بعـد از آبیـاري بیشـتر از کـاربرد آن بـه       کردکسر به گندم خسارت وارد کش با علف

کـش باکسـر کمتـر از مقـدار خسـارت رقابـت        رویشی بود. با این وجود مقدار خسارت حاصل از کاربرد علف صورت زود پس
لیتر در هکتار قبـل از آبیـاري توانسـت عملکـرد      3کش باکسر  د علفکه در تیمار کاربر طوري هرز (نیمه شاهد) بود. به هاي علف

درصـد افـزایش دهـد و بـا      152و  160تن در هکتار نسبت بـه شـاهد    3/5تن در هکتار و عملکرد دانه با  54/13بیولوژیک با 
 67/8ن مقدار عملکرد بیولوژیک (تتلو در یک گروه آماري قرار گرفتند. کمتریتاپیک و اُ+ اکسیال، گرانستار + هاي گرانستار  تیمار

لیتر در هکتار قبل از آب اول) حاصل شد  5کش باکسر ( تن در هکتار) از تیمار کاربرد علف 97/3تن در هکتار) و عملکرد دانه (
 درصد افزایش داشت.  85و  82ترتیب  بهکه نسبت به شاهد متناظر 

  

یونجـه زرد، چچـم و کـل     ،هـرز آناغـالیس، پنیـرك، ترشـک     هـاي  کش باکسر کارایی مطلوبی در کنترل علـف  علف :گیري نتیجه
عملکرد توانست  کش کاربرد این علف شد، اماگندم در  خسارت پایدارسبب ایجاد کش باکسر  هرز داشت. کاربرد علف هاي علف

 . افزایش دهد يدار طور معنی را نسبت به شاهد بهبیولوژیک عملکرد دانه و 
  

  وزن خشککنترل شیمیایی، رویشی،  ، تراکم، زود پسرویشی پیش :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
نقـش مهمـی    که استی استراتژیک محصولگندم 

یکـــی از عوامـــل   در تغدیـــه انســـان و دام دارد.  
 هـرز  هـاي  علـف  این گیـاه زراعـی   تولیدمحدودکننده 

هـاي مختلـف سـبب     روشبـه   هـرز  هـاي  علف. است
خسـارت  مقـدار  گردنـد.   کاهش عملکرد محصول می

حـدود   ایـران در مزارع گندم هرز  هاي علفصل از حا
با توجه بـه   ).28( گزارش شده استدرصد  25تا  20

مکـانیکی  فیزیکی و هاي  روشکاربرد هاي  محدودیت
هاي  هرز مزراع گندم، کاربرد روش هاي کنترل علفدر 

، کـارایی مطلـوب و   عمـل  سـرعت شیمیایی به لحاظ 
هـاي   لـف مهمترین روش کنتـرل ع از صرفه اقتصادي 

  . شود محسوب میدر مزراع گندم هرز 
هـــا در کنتـــرل  کـــش علـــفکــارایی مطلـــوب  

بـه  متعددي  يها گزارشدر هرز مزراع گندم  هاي علف
. به طوري که گزارش شده کـاربرد  اثبات رسیده است

) توتال (سولفوسولفورون+ مت سـولفورون  کش علف
قـادر اسـت وزن خشـک     گرم در هکتـار  40به مقدار 

را  3و خاکشـیر  2، غربیلک1رز ارزن وحشیه هاي علف
ــد (  95 ــاهش ده ــد ک ــین14درص ــارایی  ،). همچن ک

هاي شوالیه (مزوسولفورون+ یدوسولفورون)  کش علف
متیل)  + ایلوکسان (دیکلوفوپ(تریبنورون)  گرانستارو 

مزراع گندم مطلـوب گـزارش    هرز هاي علفدر کنترل 
و  هـاي گرانسـتار   کـش  علـف به طـوري کـه   )، 9شد (

گـوش   هـرز  هـاي  علـف انستار + توفوردي، قادرند گر
درصد کنترل کننـد   92بیش از را  5و جغجغک 4موشی

ــد  17( ــار ش ــري اظه ــزارش دیگ ــاربرد ). در گ ــا ک ب
 ،متیل) + ایلوکسان (دیکلوفوپ هاي گرانستار کش علف
 100 8و چچـم  7، چغندر وحشی6هرز پنیرك هاي علف

 کش فعلکارایی  ،). همچنین13( گردیددرصد کنترل 
در گندم بسـیار   9آ در کنترل پیچک پی توفوردي+ام سی

                                                        
1. Setaria viridis L. 
2. Lamium sp. 
3. Descurainia sophia L. 
4. Cerastium sp. 
5. Vaccaria sp. 
6. Malva neglecta L. 
7. Beta maritime L. 
8. Lolium rigidum L. 
9. Convolvulus arvensis L. 
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 کـش  علـف به طـوري کـه   )، 18شد ( گزارشمطلوب 
هـرز   هـاي  آ قـادر اسـت علـف    پـی  سـی  توفوردي + ام

درصـد کنتـرل    90را . 3و خاکشیر 2شلمبیک 1تره، سلمه
نیـز حـاکی از   هـا   برخی گزارشدر مقابل، ). 15کند (

ــعیف  ــارایی ض ــفک ــش عل ــر ک ــا در کنت ــی ل ه برخ
شـد   همشـاهد . در ایـن ارتبـاط   باشد میهرز  يها علف

ــارایی ع ــکـ ــرل   فلـ ــاپروپ در کنتـ ــش فنوکسـ کـ
و چچـم بسـیار    5واش ، خـونی 4یـوالف  هرز هاي علف

  ). 27ضعیف است (
 شـامل  در گندم ثبت شده که کش علف 26 تاکنون

ــرگ باریــک 9 ــن 8، ب ــرگ په  کــش علــف 7کــش و  ب
ر گنـدم  ثبت شـده د  کش علف هشت .استدومنظوره 

 هـا  یـا ترکیبـی از آن   ALSهاي  بازداندهگروه  متعلق به
بـا   ).26(رویشـی دارنـد    پـس کـاربرد  عمدتاً  کهاست 

در  ALS  بازداندههاي  کش علف کارایی مطلوبوجود 
ــف ــرل عل ــرز هــاي کنت ــاربرد ، ه ــا در  آنگســترده ک ه

و  مقاومـت  توسـعه  بـروز  سـبب  محصوالت مختلـف 
، )10( چچـم قبیـل   اززا  هرز مشکل هاي علف گسترش

شده در مزارع گندم  هویژ هب) 3) و یوالف (11( 6جودره
 ،متیـل   دیکلوفـوپ  هـاي  کـش  علفکه  طوري به. است

 پینوکســــــادن، ،ژیــــــلرپاپرو کلودینــــــافوپ
ــولفورون ــل مزوس ــولفورون+ متی ــدیم  یدوس ــل س  ،متی

 پروپفنوکسـا  ،متیل+ سولفوسولفورون سولفورون مت
زوپروترون+ دیفلوفنیکان و ای اتیل اتیل+ مفن پایردي پی

ــارایی ــدودي  ک ــم  مح ــرل چچ ــددر کنت  ).27( دارن
ــه  ،همچنــین هــاي مختلــف  گــروهمقاومــت چچــم ب

گزارش شده است نیز با محل عمل مختلف   کش علف
جلوگیري از گسترش بروز مقاومت و جهت . لذا )19(

زا توام با کاهش فشار انتخـاب   هاي مشکل کنترل گونه

                                                        
1. Chenopodium album L. var. Album 
2. Rapistrum rugosum L. 
3. Descurainia Sophia L.. 
4. Avena ludoviciana Dur 
5. Phalaris minor Retz. 
6. Hordeum spontaneum L. 

هـاي   کـش  علـف معرفی ، ها کش علفبرد رناشی از کا
و زمـان کـاربرد مختلـف    با نحوه عمل متفاوت جدید 

  .باشد میضروري 
پروسولفوکارب از خانواده تیوکاربامات  کش علف

خیلـی بلنـد و    -اي بازدارنده اسیدهاي چرب زنجیرهو 
ــوم)   ــطحی (م ــی س ــنتز چرب ــتبیوس ــن  ).21( اس ای

به صورت پیش کاشت مخلـوط بـا خـاك،     کش علف
بـه   و رود رویشی به کار می و یا زود پس رویشی پیش

هـاي   صورت انتخابی در گندم از سبز شـدن گیاهچـه  
 و 21کند ( جلوگیري میاز جمله چچم هرز  هاي علف

در گزارشــی اظهــار شــد کــاربرد خــاك مصــرف ). 4
ــف ــش علـ ــولفوکارب+ اس کـ ــاالکلر و  -پروسـ متـ

در کنترل چچـم و   یکارایی مطلوبن روپیروکساسولفو
ــف ــاي عل ــر ه ــدم دارد  ه ــزراع گن  کــاربرد ).7(ز م
ــف ــش عل ــولفورون ک ــاي یدوس ــولفوکارب+ ، ه پروس

ــادن،   ــولفورون+ پینوکســ ــولفورون، تریاســ تریاســ
 قادر استدر مزارع گندم  تریاسولفورون+ لروتولورون

بـا   ).12( کنـد کنتـرل  درصـد   97تـا   را هرز هاي علف
ایـن آزمـایش بـا هـدف      ،به مطالب ذکـر شـده  توجه 

ــاربرد بررســی مقــدار و ز ــان ک باکســر  کــش علــفم
ــولفوکارب( ــرل  پروسـ ــابی کنتـ ــور ارزیـ ــه منظـ ) بـ

مـزارع گنـدم و مقایسـه کـارایی آن بـا       هرز هاي علف
هاي پرکاربرد در مزراع گندم جنوب کرمـان   کش علف

  انجام شد.
  

  ها مواد و روش
ــه ــارآیی  ب ــابی ک ــفمنظــور ارزی باکســر  کــش عل

ــولفوکارب ــورت  (پروس ــه ص ــیش) ب ــی، زود  پ رویش
هـرز   هـاي  علـف  در کنتـرل رویشی  ویشی و پسر پس

اراضـی مرکـز تحقیقـات و    در آزمایشـی  مزارع گندم، 
در سـال   )جیرفـت آموزش کشاورزي جنوب کرمان (

 628ارتفاع محل آزمایش  اجرا شد. 1397-98زراعی 
متـر،   میلـی  160متر از سطح دریا، میـانگین بارنـدگی   
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، هـدایت  )4/7(، اسـیدیته  لـومی)  -(رسیبافت خاك 
، کـربن آلـی   )زیمـنس بـر متـر    دسی 71/1الکتریکی (

 )P2O5( و فسـفر ) K2O(درصد)، مقادیر پتاسیم  15/0(
گرم در کیلوگرم  میلی 5/4و  220به ترتیب قابل جذب 

کامـل تصـادفی     هاي آزمایش در قالب طرح بلوكبود. 
 شـامل تیمارهـاي آزمـایش   انجام شـد.  با چهار تکرار 

ـ (تاپیـک   کش علفکاربرد   8 ژیـل رپروپاافوپ کلودین
 گرانسـتار لیتـر در هکتـار +    1 مقـدار ) بـه  ECدرصد 

گرم در  20 مقدار) به WG درصد 75 متیل یبنورون تر(
مزوســولفورون+  (آتالنتــیس  کــش  علــف ، هکتــار
) بـه  OD  درصد 2/1 اتیل ورون+ مفن پایرديیدوسولف
تللـــو اُکـــش  علـــف، لیتـــر در هکتـــار 5/1 مقـــدار

ــولفورو( ــولفورون+ یدوسـ ــان+  ن+مزوسـ دیفلوفنیکـ
لیتـر   6/1 مقـدار به  )OD  درصد 25/8 اتیل پایردي مفن

درصـد   5 پینوکسـادن (آکسـیال  کـش   علف، در هکتار
EC گرانســتار لیتــر در هکتــار +   2/1 مقــدار) بــه

گرم در  20 مقدار) به WG درصد 75 متیل یبنورون تر(
درصـد   80 پروسـولفوکارب (باکسر  کش علف، هکتار

EC  صــورت  لیتـر در هکتــار بـه   5و  4، 3 مقــدار) بـه
، گندمقبل از آبیاري اول رویشی پس از کاشت و  پیش
بـه  ) ECدرصد  80 پروسولفوکارب(باکسر  کش علف
رویشـی   لیتر در هکتار به صورت پیش 5و  4، 3 مقدار

 کـش  علـف ، گندمبعد از آبیاري اول پس از کاشت و 
 4، 3 مقداربه ) ECدرصد  80 پروسولفوکارب(باکسر 

ر رویشـی د  لیتر در هکتـار بـه صـورت زود پـس     5و 
 زادوکـس)  15تـا   13(کـد   گندمبرگی  5تا  3مرحله 

درصـد   80 پروسـولفوکارب (باکسـر   کش علف، )23(
EC ( اواســط مرحلــهدر لیتــر در هکتــار  5 مقــداربــه 

اعمـال  . بـود  )زادوکـس  25معادل کد ( زنی گندم پنجه
، تاپیـک +گرانسـتار   هـاي  کـش  علـف پاشـی   تیمار سم
مرحلـه  آکسیال در اواسـط  + گرانستار، تللواُ ،آتالنتیس

 16/10/97درمـورخ   زادوکس) 25(کد  زنی گندم پنجه
از آب  باکسر قبل کش علفتیمار پاشی  بود. تاریخ سم

زود )، 25/9/97)، بعـــــــد از آب اول (7/9/97اول (
ــی  پـــس ــه10/10/98(رویشـ ــدم  ) و پنجـ ــی گنـ زنـ

  ) بود. 16/10/97(
شـامل شـخم، دیسـک و     شـت سازي بستر ک آماده

گندم رقم کشت انجام شد.  28/8/97 تاریختسطیح در 
تـاریخ  در  بوتـه در مترمربـع   400با تراکم  دوچمران 

هر واحـد  . شد انجامصورت کرتی  بهدست  با 6/9/97
 8خط کاشت به طـول   هشتآزمایشی (کرت) داراي 

فاصـله  ، متـر  سـانتی  15متر بود. فاصله خطوط کاشت 
ها  متر و بین بلوك یکآزمایش (کرت) بین واحدهاي 

اي با  ورت قطرهآبیاري به صمتر در نظر گرفته شد.  دو
 8/9/1397یخ آبیـاري  اولـین تـار   .نوار تیپ انجام شد

 ،انجـام شـد  هی بـر اسـاس آزمـون خـاك     دکـود . بود
کیلوگرم در هکتار  350طوري که کود اوره به مقدار  به

)، دهـی  ساقهزنی و  پنجهسه مرحله (قبل ازکشت، طی 
کودهاي سولفات پتاسیم و سـوپر فسـفات تریپـل بـه     

کیلوگرم در هکتـار قبـل از کشـت     100و  150مقدار 
براي افزایش دقـت آزمـایش از شـاهد    مصرف شدند. 

بخـش  هر کرت آزمایش از لحاظ طولی به دو متناظر (
بـدون  بـه عنـوان شـاهد     یینیمـه بـاال  ، تقسیم مساوي

 ) اسـتفاده شـد.  ی شـده پاشـ  پایین سمنیمه و  پاشی سم
دار ماتابی فشار ثابـت   پاش پشتی النس با سمپاشی  سم

حجـم   بـا بـار   2با فشار  8002مجهز به نازل بادبزنی 
  . گرفتلیتر در هکتار انجام  350پاشش 

چشمی خسارت درصد تعیین  شاملها  گیري هانداز
درصـد (نـابودي    100سـوزي) تـا    از صفر (بدون گیاه

وزن خشــک  و تــراکم نســبی،تعیــین تــراکم ، کامــل)
بـود.   هـرز  هـاي  علـف کـاهش  درصد و  هرز هاي علف

نیز وزن خشک و  پاشی از سمبعد روز  30 تراکم بوته
 50×  50ابعاد در کادر ثابتی به در انتهاي فصل کاشت 

. در هر نیم کرت به تفکیک گونه تعیین شـد متر  سانتی
 70دمـاي  پس از برداشت و تفکیک در  هرز هاي علف
خشک و سـپس  ساعت  72 به مدت گراد سانتی درجه
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 از خطـوط دانه  عملکرد گندم .با دقت گرم وزن شدند
ابعاد دو متر مربع در هر نـیم کـرت شـاهد و     اوسط ب
انجـام شـد. عملکـرد     27/2/98تا  25 تاریخدر تیمار 

 درمانـده   خطوط باقیمربع متر  سانتی 40از بیولوژیک 
هـرز   علفکنترل درصد شد.  گیري اندازههر نیم کرت 

)1WCEدر 20( تعیـین شـد   1استفاده از معادله  ا) ب .(
تـراکم بوتـه یـا    درصد کاهش بیانگر  WCE ،1 معادله

 Bو  Aهـاي   اسـت. مولفـه   هرز هاي وزن خشک علف
ــه ــب  ب ــانگرترتی ــا   نش ــه ی ــراکم بوت ــک ت وزن خش

پاشی  هرز شمارش شده در کادر قسمت سم هاي علف
 نـین، تغییـرات  همچ. اسـت پاشـی شـده    نشـده و سـم  

ــه و بیولوژیــک  ــه عملکــرد دان ــا اســتفاده از معادل  2ب
ــه درصــد تغییــرات Yi ، 2 محاســبه گردیــد. در معادل

هاي  کرتنیم عملکرد در به ترتیب  Ywو  Yf، عملکرد
ها  آزمون نرمال بودن داده .نشده استپاشی شده و  سم

قبل از تجزیه واریانس انجام شد، مقایسه میـانگین بـا   
در سطح پـنج درصـد    2دار قل تفاوت معنیآزمون حدا
. محاسبات آماري بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     انجام شد

Excel 2007  وSAS  انجام شد.1/9(نسخه (  
                :1معادله 

 
  

               :     2معادله 

  
  و بحث نتایج
گونــه  پــنجهــاي آزمایشــی  در مجمــوع در کــرت

، 5، پنیرك4، آناغالیس3یونجه زردشامل هرز غالب   علف
، 41/35، 30/50ترتیب بـا تـراکم    به 7، و ترشک6چچم

بوته در متـر مربـع در نیمـه     60/13 و 35/19، 73/21

                                                        
1. Weed Control Efficacy 
2. Least Significant Difference 
3. Melilotus officinalis (L.) Lam 
4. Anagallis arvensis  L. 
5. Malva neglecta L. 
6. Lolium perenne L 
7. Rumex crispus L. 

و  13، 15، 25، 35ترتیـب   با فراوانی نسبی به و شاهد
  .گردید همشاهددرصد  9

گیـري   انـدازه نتایج جدول تجزیه واریانس صفات 
تـأثیر   کـش  علـف رد شده نشان داد که تیمارهاي کـارب 

و کـارایی  وزن خشـک  ، بر تراکم) P≥01/0(دار  معنی
، ترشک، چچـم،  پنیركآناغالیس، هرز  هاي علفکنترل 

 1 هـاي  ول(جد داشت هرز هاي علفیونجه زرد و کل 
تـراکم و وزن  ها  کش علفطوري که با کاربرد  به ،)2و 

  . ندکاهش یافت يدار هرز به طور معنی هاي خشک علف
هـرز   هـاي  کش باکسر در کنترل علف فعلکارایی 

بسیار مطلوب بود. همچنین، با افـزایش مقـدار   مذکور 
هـرز   هـاي  کش باکسر کارایی کنترل علف کاربرد علف

دار افــزایش یافــت. بیشــترین کــارایی  طــور معنــی بــه
هرز اشـاره شـده    هاي کش باکسر در کنترل علف علف

از آب  ترتیب در کاربرد قبل از آبیاري، کـاربرد بعـد   به
طــوري کــه  بــهرویشــی بــود.  اول و کــاربرد زود پــس

هـرز مـذکور از    هاي تیمار در کنترل علف  ترین مطلوب
لیتر در هکتار قبـل   5کش باکسر به مقدار  کاربرد علف

از آبیــاري حاصــل شــد. ایــن تیمــار توانســت تــراکم 
مربـع را  صـفر بوتـه در متر  هرز آناغالیس بـا   هاي علف
 94مربـع را  بوتـه در متر  75/0درصد، پنیرك بـا   100

درصـد،   97مربـع را  بوته در متر 5/0درصد، ترشک با 
درصد، یونجـه   100مربع را صفر بوته در مترچچم با 
ــا  ــه در متر 5/4زرد ب ــع را بوت ــل  82مرب ــد و ک درص

درصـد   90مربـع را  بوته در متر 5/11هرز با  هاي علف
یتر ل 5کنترل کند. این تیمار با تیمارهاي کاربرد باکسر 

لیتـر در هکتـار در    5در هکتار بعد از آب اول، باکسر 
لیتر در هکتار قبل از  4مرحله زود پس رویشی، باکسر 

و  3 هـاي  آب اول در یک گروه آماري بودند (جـدول 
4 .(  
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  .گندم هرز هاي علف تراکمدرصد کاهش کش بر  تاثیر تیمارهاي علف واریانس تجزیه جینتا -1 جدول
Table 1- ANOVA results effect of herbicide treatments on density decrease percent of wheat weeds. 

درجه  )Mean of Squares(میانگین مربعات 
 آزادي

df 

 منابع تغییر
S.O.V 

هرز کل علف  
Total 
weed 

 یونجه زرد
M.officinalis 

 چچم
L. perenne 

 ترشک
R. crispus 

 پنیرك
M.neglecta 

 آناغالیس
A. arvensis 

117.69 ns 754.82 ns 214.79 ns 293.49 ns 286.65 * 202.58 ns 3 
 تکرار

Replication 
753.7 ** 1351 ** 1481 ** 2197 ** 1188 ** 1146 ** 13 

 تیمار
Treatment 

240.74 291.5 123.25 249.33 88.68 103.91 39 
 خطا

Error 

20 22.82 13.71 20.51 13.28 11.42  
)درصدات(تغییر ضریب  

(CV %) 
ns ** درصد یک و پنج سطح در دار نیمع ،يدار معنی عدم ترتیب به ، * و.  

ns * and **; non-significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively. 
  

  .گندم هرز هاي علف وزن خشککش بر درصد کاهش  تاثیر تیمارهاي علف واریانس تجزیه جینتا -2 جدول
Table 2- ANOVA results effect of herbicide treatments on biomass decrease percent of wheat weeds. 

درجه  (Mean  of Squares)میانگین مربعات 
  آزادي

df 

 منابع تغییر
S.O.V 

 هرز کل علف
Total 
weed 

 یونجه زرد
M.officinalis 

 چچم
L. perenne 

 ترشک
R. crispus 

كپنیر  
M.neglecta 

 آناغالیس
A. arvensis 

51.1 ns 149.22 ns  735.73 ns 151.2 ns 538.41 ns 71.95 ns 3 
  تکرار

Replication  
768 ** 719.89 ** 2722 ** 2978 **  1160.87 **  1382 **  13 

  تیمار
Treatment 

168.27 189.44 171.70 229.75  227.53  103.78  39 
  خطا

Error 

16.54 14.99 19.87 16.65 18.28 11.30  
  (درصد) تغییرات ضریب

(CV %) 
ns ** درصد یک و پنج سطح در دار نیمع ،يدار معنی عدم ترتیب به ، * و  

ns * and **; non-significant, significant at 5% and 1% levels of probability respectively 
  

لیتر در هکتار قبل  4و  5کش باکسر ( کارایی علف
بعـد از آب اول) از نظـر کــاهش تـراکم آناغــالیس،    و 

ــف   ــل عل ــه زرد و ک ــک، یونج ــاي ترش ــا   ه ــرز ب ه
هاي پرکاربرد گرانسـتار، آتالنتـیس و اُتللـو     کش علف

ــارایی   ــین، ک ــود. همچن ــر ب ــواردي برت مشــابه و در م
لیتر در هکتار قبـل و بعـد از آب    5کش باکسر ( علف

هـاي   کـش  اول) در کاهش تراکم پنیرك مشابه با علف
تـر   آتالنتیس و اُتللو بود اما نسبت به گرانستار مطلوب

کـش گرانسـتار در    نشان داد. در حقیقت کارایی علـف 

درصد) نسبتاً ضعیف بود. از سـوي   54کنترل پنیرك (
لیتـر در هکتـار    4و  5کش باکسر ( دیگر، کارایی علف

قبل و بعد از آب اول) در کاهش تراکم چچـم بسـیار   
تیمار گرانستار + اکسیال در یـک   مطلوب و با ترکیب

گــروه آمــاري قــرار داشــت. در مقابــل، کــارایی      
هاي پرکاربرد مذکور در کاهش تراکم چچم  کش علف

درصــد) و   60درصــد)، اُتللــو (   58در آتالنتــیس ( 
 درصـد) نسـبتاً ضـعیف بـود     64گرانستار + تاپیـک ( 

  ). 4و  3 هاي (جدول
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  .آناغالیس، پنیرك و ترشکهرز  هاي م بوته و درصد کنترل علفتراک بر یکش علفهاي اثر تیمار -3جدول 
Table 3- Effect of herbicide treatments on weed dendity and control percentage of A. arvensis, M. neglecta and R. crispus. 

 ترشک
R. crispus 

 پنیرك
M.  neglecta 

 آناغالیس
A. arvensis تیمار 

Teatments درصد  
(%) 

  بوته در متر مربع
(plant. m-2) 

  درصد
(%) 

 بوته در متر مربع
(plant. m-2) 

  درصد
(%) 

  بوته در متر مربع
(plant. m-2) 

 تاپیک + گرانستار  0  100 4.5  59.73  1  96.02
Granstar + Topic 

 آتالنتیس  0  100 1.25  90.44  4  79.2
Atlantis 

 اتللو  0  100 1.25  90.93  3.75  81.68
Othello 

 اکسیال + گرانستار  0  100 5.25  54.96  0.25  98.44
Granstar + Axial 

لیتر قبل از آب اول 3باکسر   4  90.54 3.5  70.46  5.5  76.43  
Boxer 3L before the first irrigation 

لیتر قبل از آب اول 4باکسر   0.5  97.52 2.25  85.68  1.25  92.41  
Boxer 4L before the first irrigation. 

لیتر قبل از آب اول 5باکسر   0  100 0.75  94.49  0.5  97.2  
Boxer 5L before the first irrigation. 

لیتر بعد از آب اول 3باکسر   9.75  80.09 3.75  68.99  9  55.18  
Boxer 3L after the first irrigation 

لیتر بعد از آب اول 4باکسر   2.25  94.15 3  77.39  2  89.64  
Boxer 4 L after the first irrigation 

لیتر بعد از آب اول 5باکسر   0  100 1.25  90.08  0.5  97.3  
Boxer 5 L after the first irrigation 

لیتر زود پس رویشی 3باکسر   18  44.56 6  44.78  11  44.55  
Boxer 3L early post-eme. 

لیتر زود پس رویشی 4باکسر   13.5  61.60 5.5  49.59  8  52.34  
Boxer 4L early post-eme 

لیتر زود پس رویشی 5باکسر   1  97.33 4  61.38  1.25  92.64  
Boxer 5L early post-eme 

لیتر در پنجه زنی 5باکسر   6.75  84.01 5.25  54.06  14  25.08  
Boxer 5 L in the tillering 

22.59  1.35  13.47  1.24 14.58  1.39  LSD (0.05) 
  .باشند می داردر سطح پنج درصد یمعن اختالف فاقد LSD نهستند بر اساس آزمو مشترك حرف یک حداقل که داراي هاي میانگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different at 5% level based 
on LSD test  

  
وزن  هـاي کـاربردي در کـاهش    کـش  کارایی علف

هرز آناغالیس، پنیرك، ترشک، چچم،  هاي خشک علف
هرز مشابه بـا نتـایج تـأثیر     هاي یونجه زرد و کل علف

هـاي   کش در کاهش تراکم بوته علـف  تیمارهاي علف
کـارایی  دست آمـده،   هر مذکور بود. بر اساس نتایج به

هرز  هاي کش باکسر در کاهش وزن خشک علف علف

طـوري کـه بـا     . بـه مورد آزمایش بسیار مطلـوب بـود  
کش باکسر کـارایی کنتـرل    افزایش مقدار کاربرد علف

دار افزایش یافت.  طور معنی هرز مزبور نیز به هاي علف
هرز اشاره  هاي کش باکسر در کنترل علف کارایی علف

کاربرد بعـد   >شده به ترتیب در کاربرد قبل از آبیاري 
  رویشی بود. کاربرد زود پس >از آب آبیاري 
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 .هرز هاي علفچچم، یونجه زرد و کل هرز  هاي تراکم بوته و درصد کنترل علف بر یکش علفاثر تیمار هاي  -4 جدول

Table 4- Effect of herbicide treatments on weed dendity and control percentage of L. perenne, M. officinalis and Total weed. 
هرز کل علف  

Total weed 
 یونجه زرد

M. officinalis 
 چچم

L. perenne تیمار 
Teatments درصد  

(%) 
  بوته در متر مربع
(plant. m-2) 

  درصد
(%) 

  بوته در متر مربع
(plant. m-2) 

  درصد
(%) 

  بوته در متر مربع
(plant. m-2) 

 تاپیک + گرانستار 7 64.09 2.75 95.12 12.5 87.46
Granstar + Topic 

 آتالنتیس 8.5 58.78 4 91.15 20.75 80.97
Atlantis 

83.39 18.25 93.23 3 60.62 7.5 c اتللو 
Othello 

 اکسیال + گرانستار 0 100 4 92.67 15.75 86.65
Granstar + Axial 

لیتر قبل از آب اول 3باکسر  2 85 5.25 76.71 26.5 79.86  
Boxer 3L before the first irrigation 

لیتر قبل از آب اول 4باکسر  0 100 5 79.57 17.5 85.03  
Boxer 4L before the first irrigation. 

لیتر قبل از آب اول 5باکسر  0 100 4.5 82.83 11.75 90.81  
Boxer 5L before the first irrigation. 

لیتر بعد از آب اول 3باکسر  4.75 71.16 12.75 63.14 46 66.66  
Boxer 3L after the first irrigation 

لیتر بعد از آب اول 4باکسر  0.5 96.67 6.5 75.54 22.25 80.01  
Boxer 4 L after the first irrigation 

لیتر بعد از آب اول 5باکسر  0 100 4.5 82.99 12.25 87.55  
Boxer 5 L after the first irrigation 

لیتر زود پس رویشی 3باکسر  10.5 41.68 18.25 33.16 68.75 41.28  
Boxer 3L early post-eme. 

لیتر زود پس رویشی 4باکسر  4.25 80.65 14.5 45.96 52.25 59.62  
Boxer 4L early post-eme 

لیتر زود پس رویشی 5باکسر  0.5 97.26 6.75 74.54 15.75 86.38  
Boxer 5L early post-eme 

لیتر در پنجه زنی 5باکسر  4.5 78.37 13.75 60.97 45.25 70.76  
Boxer 5 L in the tillering 

22.2 9.15 24.52 2.92 15.88 1.49 LSD (0.05) 
  .باشند می داردر سطح پنج درصد  یمعن اختالف فاقد LSD نهستند بر اساس آزمو مشترك حرف یک حداقلکه داراي  هاي میانگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different at 5% level based 
on LSD test  

  
از نظر کارایی باکسر  کش علفترین تیمار  مطلوب

از مـذکور   هـرز  هاي علفکنترل و کاهش وزن خشک 
لیتر در هکتار قبـل   5باکسر به مقدار کش  علفکاربرد 

وزن خشـک   توانست. این تیمار حاصل شداز آبیاري 
و یونجـه زرد  ترشک ، پنیرك، آناغالیس هرز هاي علف

بـه ترتیـب    هرز هاي علف، چچم و کل درصد 100را 

. ایـن تیمـار بـا تیمارهـاي     کنددرصد کنترل  94و  97
، آبیاريلیتر در هکتار بعد از  5باکسر کش  علفکاربرد 
، روبشـی  به صـورت زود پـس  لیتر در هکتار  5باکسر 
 در یـک گـروه   آبیـاري لیتر در هکتار قبـل از   4باکسر 

  ). 6و  5 هاي آماري بودند (جدول
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 .هرز آناغالیس، پنیرك و ترشک هاي وزن خشک و درصد کنترل علف کشی بر اثر تیمارهاي علف -5جدول 

Table 5- Effect of herbicide treatments on dry weed and control percentage of A. arvensis, M. neglecta and R. crispus. 
 ترشک

R. crispus 
 پنیرك

M. neglecta 
 آناغالیس

A. arvensis تیمار 
Teatments درصد  

(%) 
  بوته در متر مربع
(plant. m-2) 

  درصد
(%) 

  مربعبوته در متر
(plant. m-2) 

  درصد
(%) 

  مربعبوته در متر
(plant. m-2) 

 تاپیک + گرانستار 0 100 15 76.91 0 100
Granstar + Topic 

النتیسآت 0 100 0 100 1.25 92.2  
Atlantis 

 اتللو 0 100 0 100 0 100
Othello 

 اکسیال + گرانستار 0 100 16.55 66.1 0 100
Granstar + Axial 

لیتر قبل از آب اول 3باکسر  0 100 4.5 91.49 2.25 88.76  
Boxer 3L before the first irrigation 

لیتر قبل از آب اول 4باکسر  0 100 2.25 92.37 0 100  
Boxer 4L before the first irrigation. 

لیتر قبل از آب اول 5باکسر  0 100 0 100 0 100  
Boxer 5L before the first irrigation. 

لیتر بعد از آب اول 3باکسر  12.75 76.48 5.75 84.59 5 77.2  
Boxer 3L after the first irrigation 

ب اوللیتر بعد از آ 4باکسر  0 100 3.25 91.49 0 100  
Boxer 4 L after the first irrigation 

لیتر بعد از آب اول 5باکسر  0 100 0 100 0 100  
Boxer 5 L after the first irrigation 

لیتر زود پس رویشی 3باکسر  33 39.14 28 52.38 7.55 72.07  
Boxer 3L early post-eme. 

پس رویشیلیتر زود  4باکسر  21.5 64.06 23.5 55.2 3.5 84.08  
Boxer 4L early post-eme 

لیتر زود پس رویشی 5باکسر  0 100 8.5 80.87 0 100  
Boxer 5L early post-eme 

لیتر در پنجه زنی 5باکسر  6.5 82.83 22.75 64.37 8.25 60.44  
Boxer 5 L in the tillering 

21.68 0.73 21.58 3.16 14.57 1.88 LSD (0.05) 
  .باشند می داردر سطح پنج درصد  یمعن اختالف فاقد LSD نهستند بر اساس آزمو مشترك حرف یک حداقلکه داراي  هاي میانگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different at 5% level based 
on LSD test  

  

لیتر در هکتار قبل  4و  5( کش باکسر کارایی علف
و بعد از آبیاري) از نظر کاهش وزن خشک آناغالیس، 

ــف   ــل عل ــه زرد و ک ــک، یونج ــا    ترش ــرز ب ــاي ه ه
هاي پرکاربرد گرانسـتار، آتالنتـیس و اُتللـو     کش علف

مشابه و در یک گروه آماري بودند. همچنین، کـارایی  
لیتر در هکتار قبـل و بعـد از    4و  5کش باکسر ( علف

 100تـا   91ري) در کنترل پنیرك بسـیار مطلـوب (  آبیا
هاي آتالنتیس و اُتللـو مشـابه و    کش درصد) و با علف

در یک گروه آماري قـرار داشـتند. در مقابـل کـارایی     
درصـد   76تا  66کش گرانستار در کنترل پنیرك  علف

لیتـر در   5کـش باکسـر (   بود. همچنین، کـارایی علـف  
یتر در هکتـار قبـل از   ل 4هکتار قبل و بعد از آبیاري و 

آبیاري) در کنترل و کاهش وزن خشک چچـم بسـیار   
درصـد) بـود و بـا ترکیـب تیمـار       97تا  93مطلوب (

گرانستار + اکسیال در یک گروه آماري قـرار داشـتند.   
هـا در کـاهش وزن    کـش  در مقابل، کارایی سایر علف

 38درصـد)، اُتللـو (   37خشک چچـم در آتالنتـیس (  
درصد) نامطلوب بود  40+ تاپیک (درصد) و گرانستار 

  ). 6و  5 هاي (جدول
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 .هرز هاي هرز چچم، یونجه زرد و کل علف هاي وزن خشک و درصد کنترل علف کشی بر اثر تیمار هاي علف -6جدول 

Table 6- Effect of herbicide treatments on dry weed and control percentage of L. perenne, M. officinalis and Total weed. 
هرز کل علف  

Total weed 
 یونجه زرد

M. officinalis 
 چچم

L. perenne تیمار 
Teatments درصد  

(%) 
  مربعبوته در متر

(plant. m-2) 
  درصد
(%) 

  مربعبوته در متر
(plant. m-2) 

  درصد
(%) 

  مربعبوته در متر
(plant. m-2) 

 تاپیک + گرانستار 196 40.34 0 100 26.75 93.28
Granstar + Topic 

 آتالنتیس 208.75 37.41 0 100 113.5 80.58
Atlantis 

 اتللو 202.75 38.87 0 100 107.25 82.22
Othello 

 اکسیال + گرانستار 7.5 97.04 3.25 98.02 32.5 90.38
Granstar + Axial 

73.66 179.25 100 0 73.25 76 
لیتر قبل از آب اول 3باکسر   

Boxer 3L before the first 
irrigation 

83.86 99.5 100 0 93.39 21 
لیتر قبل از آب اول 4باکسر   

Boxer 4L before the first 
irrigation. 

94.34 18 100 0 97.06 10.75 
لیتر قبل از آب اول 5باکسر   

Boxer 5L before the first 
irrigation. 

ب اوللیتر بعد از آ 3باکسر  165.75 42.52 20 80.28 219 64.84  
Boxer 3L after the first irrigation 

لیتر بعد از آب اول 4باکسر  60.25 79.36 9.5 88.19 163.25 75.34  
Boxer 4 L after the first irrigation 

لیتر بعد از آب اول 5باکسر  11.75 95.77 0 100 21.75 94.18  
Boxer 5 L after the first irrigation 

لیتر زود پس رویشی 3باکسر  234.75 28.94 54 62.76 263.55 49.28  
Boxer 3L early post-eme. 

لیتر زود پس رویشی 4باکسر  96 59.04 49 64.55 223 59.88  
Boxer 4L early post-eme 

87.67 38.5 100 0 90.66 32e  لیتر زود پس رویشی 5باکسر  
Boxer 5L early post-eme 

لیتر در پنجه زنی 5باکسر  144.5 49.87 0 100 197.75 69.12  
Boxer 5 L in the tillering 

18.56 34.45 18.80 3.8 18.75 39.11 LSD (0.05) 
  .باشند می داردر سطح پنج درصد  یمعن اختالف فاقد LSD نهستند بر اساس آزمو مشترك حرف یک حداقلکه داراي  هاي میانگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different at 5% level based 
on LSD test  

  
 کـش  علـف حاصل از این آزمایش بر اساس نتایج 

(کاربرد قبل از آبیاري) کارایی بسیار مطلوبی در باکسر 
کارایی طوري که  بهداشت.  آزمایش هرز هاي علفکنترل 

کـه یکـی از   چچـم   هرز علفترل در کن کش علفاین 
در جنـوب کشـور محسـوب     هـرز  هاي علفمهمترین 

متفـاوت   ،ز سوي دیگـر ا. استبسیار مطلوب شود  می
با سایر  کش علفاین و زمان کاربرد بودن نحوه عمل 

عنـوان یـک    توانـد بـه   میهاي مورد آزمایش  کش علف
ی مورد اسـتفاده  کش علفمناسب در تناوب  کش علف

  قرار گیرد. 
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 ها. و درصد تغییرات آنعملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک  واریانس تجزیه جینتا -7 جدول

Table 7- ANOVA results of grain and biological yield and percentage changes. 
عملکرد درصد تغییرات 
 بیولوژیک

Percentage of 
biological change 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

دانهتغییرات درصد   
Percentage of 
grain change- 

 عملکرد دانه
Grain yield 

درجه 
 آزادي
df 

 منابع تغییر
S.O.V 

904.33 ns 4.87 ns 339 ns 0.71 ns 3 
 تکرار

Replication 
4998 ** 29.44 ** 5165 ** 2.61 ** 13 

 تیمار
Treatment 

532.74 8.08 1.18 1.18 39 
 خطا

Error 

17.95 24.47 22.81 22.81  
 ضریب تغییرات (درصد)

(CV %) 
ns ** درصد یک و پنج سطح در دار نیمع ،يدار معنی عدم ترتیب به ، * و  

ns * and **; non-significant, significant at 5% and 1% levels of probability respectively 

  
پروسـولفوکارب  کـش   بر اساس مطالعات قبل، علف

). در این ارتباط 25ترل چچم دارد (کارایی مطلوبی در کن
کیلوگرم ماده  92/3(کاربرد پروسولفوکارب مشخص شد 

ــار ــوثره در هکت ــیش  )م ــورت پ ــه ص ــا زود  ب ــی ی رویش
. )1کنترل کنـد ( به خوبی چچم را قادر است رویشی  پس

 هـاي  کـش  علـف  رویشـی  پـیش  به طـوري کـه کـاربرد   
 قادر است چچم را پروسولفوکارب و پیروکساسولفورون

ــا 64 ــرل درصــد 94 ت ــین ).6(کنــد  کنت ــارایی  ،همچن ک
درصد  50 1بند تللو و آتالنتیس در کنترل هفتکش اُ علف

تالنتـیس+ دوپلسـان   آ). اخـتالط کـاربرد   8گزارش شد (
بـه   2هـرز پیچـک و شـبدر    هـاي  سوپر نیز توانست علف

کـش   علـف ). 24درصـد کنتـرل کنـد (    96و  98ترتیب 
آ) نیـز توانسـت    پـی  سـی  آ (بروموکسـینیل+ ام  برومایسیدام

ــف ــراکم عل ــاي ت ــاري ه ــرز تات ــی3ه ــگ وحش ، 4، گلرن
درصـد کنتـرل    100تا  75را  6، خردل وحشی5راخ تی بی

کـش آتالنتـیس    ). در آزمایشی اظهار شـد علـف  22کند (
) و 28و  3)، یـوالف ( 5کارایی مطلوبی در کنترل چچم (

امـا تاپیـک (کلودینـافوپ) قـادر بـه       ،) دارد28خاکشیر (

                                                        
1. Polygonum aviculare L. 
2. Trifolium alexandrium L. 
3. Carduus pycnocephalus L. 
4. Carthamus oxycantha M.B. 
5. Galium tricornutum Dandy. 
6. Sinapis arvensis L. 

ــایج 5ل مطلــوب چچــم نیســت (کنتــر ــر اســاس نت ). ب
تللـو و  )، ا17ُهاي گرانسـتار (  کش علف ،هاي قبل آزمایش

) کارایی مطلـوبی  2)، آپیروس (16)، توتال (8آتالنتیس (
  هرز دارند.   هاي در کنترل علف

گیري شده  هنتایج جدول تجزیه واریانس صفات انداز
 يدار نـی ثیر معأت کش علفنشان داد که تیمارهاي کاربرد 

)01/0 ≤P  ــه و عملکــرد بیولوژیــک و ــر عملکــرد دان ) ب
ــرات آن   ــد تغیی ــدول  دارددرص ــابی   .)7(ج ــایج ارزی نت

است به گندم  باکسر قادر کش علفنشان داد نیز چشمی 
طوري که مقدار خسـارت گنـدم در    خسارت وارد کند. به

قبل و بعد از آبیاري بیشتر از کاربرد کش  این علفکاربرد 
. بودزنی  و پنجهرویشی  پس زوددر مرحله  شک علفاین 

بـا افـزایش مقـدار کـاربرد     کـه  نتایج نشان داد  ،همچنین
کـه در   طوري . بهیافتباکسر مقدار خسارت گندم افزایش 

لیتر در هکتار باکسر به صورت قبل و بعد  5تیمار کاربرد 
درصد بود در صورتی  25از آبیاري مقدار خسارت گندم 

لیتر باکسر در هکتار به صورت قبل  3رد که در تیمار کارب
درصد خسـارت چشـمی ثبـت شـد      13و بعد از آبیاري 

  ).8(جدول 
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 .ها عملکرد بیولوژیک و درصد تغییرات آن، کشی بر عملکرد دانه اثر تیمارهاي علف -8جدول 

Table 8- Effect of herbicide treatments on grain and biological yield and percentage changes. 
درصد خسارت به 

(درصد) گندم  
Injury 

percentage of 
wheat 
(%) 

درصد تغییرات 
 عملکرد بیولوژیک

 (درصد)
Percentage of 

biological 
change (%) 

 عملکرد بیولوژیک
 (تن در هکتار)
biological 

yield 
(ton/ha) 

 دانهدرصد تغییرات 
 (درصد)

Percentage of 
grain change 

(%) 

رد دانهعملک  
 (تن در هکتار)
grain yield 

(ton/ha) 

 تیمار
Teatments 

 تاپیک + گرانستار 5.47 170.72 14.87 174.27 1.5
Granstar + Topic 

 آتالنتیس 5.29 148.94 12.99 157.46 5.5
Atlantis 

 اتللو 5.46 164.39 14.63 171.09 7.5
Othello 

انستاراکسیال + گر 6.01 180.7 16.65 175.57 1.25  
Granstar + Axial 

13.75 160.79 13.54 152.31 5.38 
لیتر قبل از آب اول 3باکسر   

Boxer 3L before the first 
irrigation 

20 82.8 8.67 85.76 3.97 
لیتر قبل از آب اول 4باکسر   

Boxer 4L before the first 
irrigation. 

25 76.82 7.67 65.9 3.01 
ب اوللیتر قبل از آ 5باکسر   

Boxer 5L before the first 
irrigation. 

13 134.94 12.31 136.68 5.1 
لیتر بعد از آب اول 3باکسر   

Boxer 3L after the first 
irrigation 

17.5 107.51 10.27 106.28 4.56 
لیتر بعد از آب اول 4باکسر   

Boxer 4 L after the first 
irrigation 

25 87.37 8.29 81.68 3.86 
لیتر بعد از آب اول 5باکسر   

Boxer 5 L after the first 
irrigation 

لیتر زود پس رویشی 3باکسر  4.83 123.68 11.52 128.57 8.75  
Boxer 3L early post-eme. 

لیتر زود پس رویشی 4باکسر  4.8 120.21 11.21 127.88 10  
Boxer 4L early post-eme 

لیتر زود پس رویشی 5ر باکس 4.02 89.39 8.95 92.85 17.5  
Boxer 5L early post-eme 

لیتر در پنجه زنی 5باکسر  4.79 119.03 11.12 122.57 15.5  
Boxer 5 L in the tillering 

4.98 33.02 4.07 40.22 1.55 LSD (0.05) 
  .باشند می داردر سطح پنج درصد یمعن اختالف فاقد LSDهستند بر اساس آزمون  مشترك حرف یک حداقلکه داراي  هاي میانگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different at 5% level based 
on LSD test  

  
ین عملکـرد  بیشـتر  ،دست آمـده  هبر اساس نتایچ ب

+ گرانستار  کش علفاز کاربرد گندم بیولوژیک و دانه 
به طوري که این تیمـار توانسـت    .اکسیال حاصل شد

عملکـرد بیولوژیـک و   هرز  هاي با کنترل مطلوب علف

تن در هکتـار نسـبت    01/6و  65/16ترتیب  دانه را به
درصد افـزایش   164و  175به شاهد متناظر به ترتیب 

لیتر  3باکسر به مقدار  کش علفکاربرد  ،. همچنیندهد
ــاري   ــل از آبی ــار قب ــز در هکت ــرد  نی ــت عملک توانس
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بـا  تن در هکتار و عملکـرد دانـه    54/13با بیولوژیک 
و  160بـه ترتیـب    تن در هکتار نسبت به شـاهد  3/5

+ و بـا تیمارهـاي گرانسـتار     دهددرصد افزایش  152
در یک گروه آماري  لواُتلتاپیک و + اکسیال، گرانستار 

 کـش  علفبا افزایش مقدار کاربرد اگرچه قرار گرفت. 
 ،یافـت کـاهش  ر مقدار عملکرد بیولوژیک و دانه باکس

. ندنشان داددار  معنیاما نسبت به شاهد متناظر افزایش 
عنوان نمونه مقدار عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه  به

لیتـر در   5باکسر بـه مقـدار    کش علفدر تیمار کاربرد 
تـن در   97/3و  67/8هکتار قبل از آب اول به ترتیب 

و  82ترتیـب   ت به شاهد متناظر بـه هکتار بود که نسب
بیانگر ). این نتیجه 8(جدول  درصد افزایش داشت 85

باکسر قادر است کش  علفچه کاربرد  گر که آن است
 ،را کاهش دهـد به گندم خسارت وارد کند و عملکرد 

در کنتــرل  آنامــا بــه لحــاظ کــارایی بســیار مطلــوب 
ـ  نسـبت  هرز هاي علف  بـدون کنتـرل  (نیمـه شـاهد    هب
عملکـرد  عملکـرد دانـه و   توانسـت   هاي هـرز)  علف

. زیـرا در  دار افـزایش دهـد   بـه طـور معنـی   بیولوژیک 
تراکم زیاد و  دلیلبه  هرز هاي علفشرایط بدون کنترل 

مقـدار افـت   با گندم  هرز هاي علفرقابت شدید فشار 
حاصـل از  بسـیار بیشـتر از مقـدار خسـارت     عملکرد 

براي افـزایش  . با این وجود، باشد میباکسر  کش علف
ضریب ایمنی و حاشـیه امـن گنـدم بهتـر اسـت ایـن       
آزمایش بر روي ارقام مختلـف مـورد ارازیـابی قـرار     

  گیرد.
ها متفـاوت   کش علفحساسیت گیاهان و ارقام به 

است. در این ارتباط گزارش شده که حساسیت گنـدم  
بـه   ،بیـوزین بیشـتر اسـت    نسبت به جو در برابر متري
ثره ؤگـرم مـاده مـ    350برد طوري کـه در مقـدار کـار   

امـا بـر جـو     ؛دادکـاهش  را گندم  بیوزین) بقاي (متري
نسـبت  گنـدم  ثیري نداشت. با این وجود، رقم اروند أت

بیـوزین   به جو ماکویی تحمل بیشتري نسبت به متـري 
(ایــزدي و شــد و خســارت کمتــري متحمــل  داشــت

توتال  کش علفشد  اظهار ،). همچنین1392همکاران، 
درصد به گندم خسـارت وارد   20هکتار) گرم در  75(

 ییکـارا  توتـال  کـش  علـف کاربرد  ،. با این وجودکرد
توانسـت  و  داشـت  هـرز  هـاي  علفکنترل  در یمطلوب

تن در هکتار) و عملکرد بیولوژیک  3/4عملکرد دانه (
دار افـزایش دهـد    تن در هکتار) به طور معنی 93/11(
)16.(   

پیـروس،  هـاي آ  کـش  علـف در آزمایشی با مقایسه 
تللو، گرانستار+ تاپیک مشخص شد توتال، آتالنتیس، اُ

 کـش  علـف بیشترین و کمترین عملکرد دانه از کاربرد 
تـن در   4تـن در هکتـار) و آپیـروس (    5/7(آتالنتیس 

). کـاربرد آتالنتـیس+ دوپلسـان    8هکتار) حاصل شد (
تن در هکتار افزایش  6سوپر توانست عملکرد دانه را 

ــد ( ــا 24ده ــت). ب ــفالط اخ ــش عل ــیس آ ک ــا تالنت ب
عملکرد دانـه   )آ پی سی بروموکسینیل+ امآ ( برومایسیدام

کــاربرد  ،همچنـین ). 22درصـد افـزایش یافـت (    158
عملکرد  قادر استآ نیز  پی سی توفوردي + ام کش علف

ــه را   کــش علــف). 15د (هــدرصــد افــزایش د 44دان
متیـل نیـز عملکـرد دانـه      متیل+ دیکلوفوپ بنورون تري

 داددار افـزایش   طـور معنـی   تن در هکتار) را بـه  5/5(
هــاي قبــل کــاربرد  بــر اســاس نتــایج آزمــایش ).13(

هـرز قادرنـد    هـاي  با کنترل مطلوب علفها  کش علف
را افـزایش  عملکرد دانه و عملکـرد بیولوژیـک گنـدم    

 کـش  علـف کـاربرد  . در این ارتباط گزارش شـد  دهند
آتالنتـیس   )،17 ،14 ،11 ،2توتال (، )11 ،2آپیروس (

ــوردي14، شــوالیه ()28، 14، 3( ــی ســی ام + )، توف آ  پ
قادرنـد  ) 17+ توفـوردي (  گرانسـتار ، گرانسـتار ، )18(

طـور   بـه را گنـدم  عملکرد دانه و عملکـرد بیولوژیـک   
  .دهندافزایش  يدار معنی

  
 گیري کلی نتیجه

کنتـرل  در بسیار مطلـوبی   کاراییباکسر  کش علف
با افزایش مقدار کاربرد  ،همچنین .داشتهرز  هاي علف
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در افزایش یافـت.   ی آنکش باکسر کارایی کنترل علف
کنتــرل  کــش باکســر در   کــارایی علــف  مجمــوع 

 >در کـاربرد قبـل از آبیـاري    ترتیـب   به هرز هاي علف
از  رویشی بود. کاربرد زود پس >کاربرد بعد از آبیاري 

هـرز   هـاي  ترین تیمار در کنترل علـف  مطلوب این نظر
 5باکسر بـه مقـدار   کش  علف کاربرداز  ایشمورد آزم

حاصل شـد. کـارایی   اول لیتر در هکتار قبل از آبیاري 
در اغلـب   هـرز مزبـور   هـاي  در کنترل علفاین تیمار 

تللـو و  هـاي آتالنتـیس، اُ   کش از علفتر  مطلوبموارد 
کش باکسر به  علف کاربرد ،با این وجود. گرانستار بود

خسـارت در کـاربرد    . مقدارنمودگندم خسارت وارد 

کــاربرد مرحلــه زود قبــل و بعــد از آبیــاري بیشــتر از 
اما بـا ایـن حـال، مقـدار      .بودزنی  رویشی و پنجه پس

بـه  هـرز   هـاي  رقابت شدید علـف از خسارت حاصل 
کش باکسـر   سوزي علف مراتب بیشتر از خسارت گیاه

کش باکسـر بـا کنتـرل     بود، به طوري که کاربرد علف
عملکــرد دانــه و توانسـت   هـاي هــرز  علــفمطلـوب  

 دار افـزایش دهـد.   به طور معنـی را عملکرد بیولوژیک 
، براي افزایش ضریب ایمنی و حاشـیه امـن گنـدم    لذا

بهتر است این آزمایش بر روي ارقـام مختلـف مـورد    
  ارازیابی قرار گیرد.
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