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انجام گرديد) زرقان(بلوكهاي كامل تصادفي در اراضي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس 

، در مراحل سه برگي و تشكيل گره دوم در جودره بود)توتال% (25مت سولفورون متيل  % +
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هاي مختلف مانند ارتفاع و تعداد بوته جودره، ارزيابي نظري هفتگي و عملكرد محصول داراي اختالف آماري معني دار گيري شاخص

گرم در هكتار و توتال به ميزان  30مقايسه ميانگين ها در دو سال آزمايش نشان داد كه تيمارهاي آپيروس 
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تاثير زمان و ميزان كاربرد علفكش ها در كنترل  جو دره 

 چكيده

1387 – 89 ( طي دو سالاين آزمايش 

بلوكهاي كامل تصادفي در اراضي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس 

% +75سولفوسولفورون  و) آپيروس(

مجاورت هر كرت تيمار يك كرت شاهد با علف هرز احداث شد

گيري شاخصهاي حاصل از اندازهداده. نبود

مقايسه ميانگين ها در دو سال آزمايش نشان داد كه تيمارهاي آپيروس . بود%  1در سطح 

كاربرد آپيروس و توتال در مرحله سه برگي به دليل رشد مجدد جو دره كارايي الزم را نداشت. دره در گروه برتر قرار گرفتند

  .توتال نسبت به آپيروس برتر بود

گندم، جودره، علف هرز، علفكش، توتال، آپيروس:  واژه هاي كليدي
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  مقدمه

هكتار  استان فارس با سطح زير كشت حدود چهار صد هزار

    هاي توليد گندم كشور است  گندم آبي از مهمترين قطب

)Bagheri et al., 2010.(  براي استان گندم  مزارع% 30حدود

شود نميشيميايي استفاده  روشاز  ها،باريك برگكنترل 

)Jamali, 2004( . باريك يكي از علل مهم آن انتشار گسترده

دراين بين  .هايي است كه فاقد علفكش انتخابي استبرگ

هاي جنوبي در بخش )Hordeum spontaneum C. Koch (جودره

است برخوردار از فراواني و گسترش زيادي و مركزي استان 

)Jamali & Faghih, 2010.(  آلودگي روزافزون مزارع گندم به

  .شمار مي روده جودره يكي از موانع مهم توليد ب

هاي هرز مهاجم مزارع گندم و جو در اين گياه يكي از علف

 ,.Baghestani et al(آيداستان كشور به شمار مي 16بيش از 

ه خزري هاي ناحي باستثناء استاناز كل ايران  جودره). 2007

     گزارش شده است) و گيالن گلستان، مازندران(

(Baghestani et al., Atri, 2007a ).  مهم  مناطقدر اين علف هرز

توليد گندم نظير خوزستان، فارس، كرمانشاه، خراسان رضوي 

 و غيره بصورت يك باريك برگ غالب در آمده است

)Mirkamali, 1995 (. هرز  باالترين فراواني اين علف)87/44 (%

ميانگين تراكم آن در كل استان  وفارس بوده  مربوط به استان

  ).Baghestani et al., 2007a(بوته در متر مربع مي باشد 34/1

آزمايش علفكش ها به منظور كنترل شيميايي مؤثر اين علف 

 .هرز دركنار راهكارهاي غيرشيميايي حائز اهميت بسيار است

كلودينافوپ (هاي گندم مانند تاپيك باريك برگ كش

در مرحله ) فنوكساپروپ پي اتيل( و پوماسوپر) پروپارژيل

ديفلو فنيكان  (پنجه زني گندم و علفكش پيش رويشي پنتر 

) گرم در هكتار 500گرم در هكتار و ايزوپروتورون   50

  ;Jamali, 2003( تاثيري در كنترل علف هرز جودره ندارند

Jamali et al., 2004.( پيروس هاي دو منظوره مانند آعلفكش

مزوسولفورون (شواليه  ،)سولفوسولفورون(

پروپوكسي (، آتربيوت ) يدوسولفورون متيل سديم+متيل

در ) فلو كاربازون سديم(و اورست ) كاربازون سديم

صورتيكه در زمان يك تا سه برگي و يا پنجه زني گندم 

  ;  Jamali, 2004(مصرف شوند تاثيري در كنترل جودره ندارد 

Jamali, 2003.(  

ديگر نشان داد كه كاربرد ) 1381 - 83(يك بررسي دو ساله 

ليتر در هكتار در  5علفكش بنزوئيل پروپ اتيل به ميزان 

مرحله پايان پنجه زني تا شروع گره دوم در جودره آن را به 

). Jamali, 2005(اندازه شاهد وجين دستي كنترل نمود 

اما  ميكندعمل در گندم انتخابي ) پروپ اتيل بنزوييل (سافيكس

اين تركيب از سنتز اسيدچرب . مصرف نمي شوددرجو 

جلوگيري مي نمايد و در برگ از فرم استر به اسيد فعال 

 ,.Kumar & Tagannathan, 2003; Ashton et al( تبديل مي شود

عدم توليد اين علفكش موجب شد مطالعات به منظور ). 1973

اي موجود هكشكنترل شيميايي جودره با استفاده از علف

  ) .Jamali, 2005(ادامه يابد 

جودره در مراحل يك تا سه برگي و پنجه زني تحت تاثير 

علفكش ها قرار نمي گيرد، اين دوره مقاومترين زمان پاسخ 

جودره به علفكش است اما در مرحله تشكيل گره اول و پس 

از آن تا تشكيل گره دوم و قبل از ظهور برگ پرچم حساس 

). Jamali, 2005(واكنش جودره به علفكش است ترين مرحله 

پس از تشكيل برگ پرچم و ظهور سنبله ، جودره در برابر 

  ). Jamali, 2005(علفكش ها مقاوم است 

در مواردي . هايي در تضاد با نتايج فوق نيز وجود داردگزارش

برگي بهترين زمان براي  4-2گيري شده است كه مرحله نتيجه

درصد  90جهت كاهش جو دره تا  مصرف سولفوسولفورن

باغستاني و همكاران  .)Baghestani et al., 2009(باشد  مي

)Baghestani et al., 2007b (كش گزارش دادند كه كاربرد علف  

گرم  6/26زني گندم به ميزان  سولفوسولفورون در مرحله پنجه

هرز  در هزار قادر است علف 2در هكتار به همراه سيتوگيت 

 80شرقي بيش از  ا در مزارع گندم آذربايجانجو موشي ر

درصد كنترل كند، ولي در مزارع استان فارس، كاربرد همين 
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نتوانست تاثيري بر كاهش جمعيت اين   كش ميزان علف

 & Baghestani et al., 2007e; Jamali).هرز داشته باشد علف

Baghestani 2008)  

ني و اي انجام شده توسط باغستا در آزمايشات گلخانه

نيز نتيجه گيري شده ) Baghestani et al., 2007b( همكاران

گرم  27سولفوسولفورون به ميزان   كش است كه كاربرد علف

برگي جو موشي، جو دو رديفه و  2از ماده تجارتي در مرحله 

هرز به ترتيب به ميزان  هاي جو دره سبب كنترل اين علف

ان سمپاشي درصد گرديد و با تاخير در زم 90و  90، 100

روي جو رده و جو دو رديفه كاهش   كش كارايي اين علف

 .يافت ولي كارايي آن روي جو موشي همچنان عالي بود

كش سولفوسولفورون  دهد از علف بررسي منابع نشان مي

وحشي در گندم  هاي مختلف جو جهت كنترل برخي از گونه

). Koscenly et al., 1997(شود  در ساير نقاط دنيا نيز استفاده مي

توسط ) .Hordeum  jubatum L(به عنوان مثال جو وحشي 

 ;Blackshaw et al., 1996(شود  سولفوسولفورون كنترل مي 

Moyer et al., 1994.(  در بررسي ديگر گزارش شد كه مصرف

وحشي   سولفوسولفورون در مرحله يك تا سه برگي جو

 Blackshaw et(هرز دارد  باالترين كارايي را در كنترل اين علف

al., 1998; Shin & Till 1997 .( نتايج بررسي)Sandra et al., 

 2- 4(نشان داد كه سمپاشي در دو مرحله رشدي گندم ) 1999

با سولفوسولفورون سبب كنترل جو ) پنجه 4پنجه و بيش از 

  .درصد گرديد 83خودرو به ميزان 

 اين آزمايش به منظور بررسي تاثير زمان و ميزان كاربرد

علفكش هاي توتال و آپيروس در كنترل شيميايي جودره در 

  .مزارع گندم  استان فارس انجام شد

  مواد و روش ها

اين آزمايش در اراضي مركز تحقيقات كشاورزي زرقان فارس 

 43درجه و  52زرقان داراي طول جغرافيايي . انجام گرديد

دقيقه شمالي و  46درجه و  29دقيقه شرقي، عرض جغرافيايي 

و متوسط بارندگي  متر از سطح دريا 1604متوسط ارتفاع 

  pHلوم  و رسي  -ميليمتر، بافت  خاك سيلتي  345ساليانه 

  ).Papoly Yazdi, 1988(است  8/7خاك معادل 

 9با ) 1388 - 89و  1387 - 88(آزمايش طي دو سال زراعي 

طبق (تكرار در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي  4تيمار و 

دريك مزرعه با تراكم فراوان و يكنواخت جودره   )1جدول 

متر و در مجاورت هر كرت  6×  5اندازه كرتها . انجام شد

تيمار، يك كرت شاهد با علف هرز با همان ابعاد احداث 

كيلو گرم در  180كاشت گندم رقم چمران به ميزان . گرديد

 4/9/1387هكتار بوسيله بذر كار همداني در سال اول در  

انجام شده، خاك آب سال اول  1/9/1388ال دوم در ودر س

. صورت گرفت 3/9/1388و سال دوم   6/9/1387در 

سمپاشي با استفاده از سمپاش ماتابي پشتي مجهز به نازل 

  در دو مرحله سه  برگي جودره در بار  2اي و با فشار  شره

در مرحله ) سال دوم( 88/ 10/10و ) سال اول( 14/10/87

        15/12/88و ) سال اول( 87/ 17/12م در ظهور گره دو

 .انجام گرفت) سال دوم(
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  تيمارهاي آزمايش – 1جدول 

Table 1 - Treatments of experiment 

Second node detectabe in 
Hordeum spontaneum 

(g.ha-1) 

Three leaves 
unfolded in 
Hordeum 

spontaneum 
(g.ha-1) 

Treatment Treatments No 

- 30       sulfosulfuron 75 WG ( Apyros ) 1 
30 30       sulfosulfuron 75 WG ( Apyros ) 2 
30 -       sulfosulfuron 75 WG ( Apyros ) 3 
15 -       sulfosulfuron 75 WG ( Apyros ) 4 
- 45       sulfosulfuron75% +  metsulfuron 5% (Total) 5 

45 45       sulfosulfuron75% +  metsulfuron 5% (Total) 6 
45 -       sulfosulfuron75% +  metsulfuron 5% (Total) 7 
20 -       sulfosulfuron75% +  metsulfuron 5% (Total) 8 
- -      Weedy control 9 

جدول  13كد ( در نخستين مرحله در زمان سه برگي جودره 

و  5و ) گرم در هكتار 30آپيروس ( 2و 1تيمارهاي )  زادوكس

مرحله ظهور گره در . اعمال شد) گرم در هكتار 45توتال ( 6

 3،  2نيز تيمارهاي   )جدول زادوكس  32كد (دوم جودره 

) گرم در هكتار 15آپيروس ( 4، ) گرم در هكتار 30آپيروس (

گرم در 20توتال (  8و )  گرم در هكتار 45توتال ( 7،  6و 

  . سمپاشي شد) هكتار

سمپاشي بعد از ظهور گره دوم در زماني انجام شد كه درصد 

از بوته هاي داخل مزرعه و غالب بوته هاي روي  قابل توجهي

هر دوسال با گرم . مرزها و پشته ها در مرحله گره دوم بودند

شدن هوا در  اواسط اسفند جودره ها از مرحله پنجه زني وارد 

گره اول گرديده و به فاصله كوتاهي گره دوم نيز ظاهر شد كه 

  .ديددر اين مرحله تيمارهاي آپيروس و توتال مصرف گر

  ي انجام  شدههاارزيابي

متر مربعي /. 5در زمان ظهور سنبله جودره با پرتاب چهاركادر 

هاي شاهد و تيمار نسبت به شمارش تعداد در هر يك از كرت

بوته جودره در كليه كرت 30ارتفاع  .بوته جودره اقدام گرديد

عملكرد محصول با استفاده از دو كادر . گيري شدها نيز، اندازه

ارزيابي نظري با  .ها بدست آمدك متر مربعي در كليه كرتي

  EWRC)(استفاده از روش پيشنهادي شوراي تحقيقات اروپا 

                       صورت گرفته و نمرات الزم داده شد  

)Van der Zweep &  Hance, 1993(.  داده هاي حاصل از

. تجزيه واريانس شد SASآزمايش با استفاده از نرم افزار 

با آزمون دانكن با ) درصد(ميانگين تيمارها نسبت به شاهد 

و در هر مورد درصد كنترل تيمارها  يكديگر مقايسه شدند

نسبت به شاهد مجاور همان كرت تعيين شده، داده هاي ناشي 

  .از درصد كنترل  مورد مقايسه و آناليز آماري قرار گرفت

 نتايج و بحث  

تجزيه واريانس مركب داده هاي حاصل از اندازه گيري 

شاخص هاي مختلف مانند ارتفاع و تعداد بوته جودره، 

ارزيابي نظري طي دو نوبت و عملكرد محصول نشان داد كه 

. وجود دارد% 1بين تيمارها اختالف آماري معني دار در سطح 

نخست هر سال جداگانه تيمارها با يكديگر مقايسه و سپس 

ليز مركب دو سال انجام شد و مشاهده گرديد اثر سال و آنا

  ). 2جدول .(تاثير متقابل سال و تيمار معني دار نبود

  ارتفاع جودره 

مقايسه ميانگين اندازه گيري هاي حاصل از درصد كاهش 

ارتفاع جودره نسبت به شاهد مجاور طي دو سال نشان داد كه 

در سه  - وبتگرم درهكتار طي دو ن 30آپيروس (تيمارهاي 

گرم در هكتار   45توتال  (، )بعد از ظهور گره دوم  برگي و

در ) بعد از ظهور گره دوم  در سه برگي و -طي دو نوبت

گرم در  20توتال (تيمار . گروه تيمارهاي برتر قرار گرفتند

). 3 جدول(در ضعيف ترين مرتبه قرار گرفت ) هكتار

در سه  - و نوبتگرم در هكتار  طي د 30آپيروس (تيمارهاي  

گرم در هكتار   45توتال  (و ) بعد از ظهور گره دوم  برگي و

بيش از ) بعد از ظهور گره دوم  در سه برگي و -طي دو نوبت
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ارتفاع جودره را كاهش داده و شرايط را براي رقابت %  67

تيمار توتال بصورت نصف دوز . موثر محصول فراهم ساخت

  .ز جو دره نداشتقابليت الزم را در كنترل علف هر

  تعداد بوته جودره 

مقايسه ميانگين در صد كنترل تعداد بوته جودره نسبت به  

گرم در  30آپيروس (شاهد مجاور نيز نشان داد كه تيمارهاي   

) بعد از ظهور گره دوم  در سه برگي و -هكتار  طي دو نوبت

  در سه برگي و -گرم در هكتار  طي دو نوبت 45توتال  (و 

آپيروس (در گروه برتر و تيمارهاي  ) ظهور گره دوم بعد از

گرم در هكتار   20توتال  (و  ) گره دوم -گرم در هكتار  15

 تيمار). 3جدول(در گروه ضعيف قرار گرفت ) گره دوم -

  در سه برگي و -گرم در هكتار  طي دو نوبت 30آپيروس (

درصد تعداد جودره  93با كنترل ) بعد از ظهور گره دوم

  .ب كنترل بسيارموفق اين علف هرزگرديده استموج

  ارزيابي نظري 

) اوائل فروردين(مقايسه نمرات داده شده در ارزيابي نظري 

تاثير تيمارها در كنترل علف هرز جودره نشان داد كه 

در سه  - گرم در هكتار طي دو نوبت 45توتال (تيمارهاي 

گرم درهكتار  30آپيروس (و ) بعد از ظهور گره دوم  برگي و

در گروه ) بعد از ظهور گره دوم در سه برگي و -طي دو نوبت

گرم درهكتار  15آپيروس (تيمارهاي برتر بودند اما تيمارهاي 

       ، )گرم در هكتار در سه برگي 30آپيروس (، )گره دوم -

 20توتال (و ) گرم درهكتار درمرحله سه برگي 45توتال  (

در گروه شاهد با علف هرز و فاقد كارايي الزم ) گرم درهكتار

  ).3جدول(است 

    نشان داد كه تيمارهاي) اوائل ارديبهشت(همين ارزيابي در 

بعد   در سه برگي و -گرم در هكتار طي دو نوبت 45توتال  ( 

گرم درهكتار طي دو  30آپيروس ( و ) از ظهور گره دوم 

علف هرز ) بعد از ظهور گره دوم  و در سه برگي -نوبت

جودره را بصورت موثر كنترل نمودند در صورتيكه تيمارهاي 

گرم  30آپيروس (، ) گره دوم -گرم درهكتار  15آپيروس (

گرم در هكتار در مرحله  45توتال  ( ، )درهكتار در سه برگي

گروه ضعيف را تشكيل ) گرم درهكتار 20توتال ( و) سه برگي

ابي در اين مرحله در حالي صورت گرفت كه بذور ارزي. دادند

جودره ريزش نموده و تاثير يا عدم تاثير قطعي تيمارها محرز 

در اين مرحله امكان برگشت علف هرز وجود . شده است

  .نداشت

  عملكرد

مقايسه ميانگين داده هاي مربوط به افزايش عملكرد تيمار 

د كه نسبت به شاهد مجاور طي دو سال آزمايش نشان دا

در سه  - گرم درهكتار طي دو نوبت 45توتال  ( تيمارهاي

گرم در هكتار  30آپيروس (و   ) برگي و بعد از ظهورگره دوم

با )  بعد از ظهور گره دوم  در سه برگي و -طي دو نوبت

تيمار وجين دستي در يك گروه قرار گرفتند اما تيمارهاي 

گرم در  20 توتال( ، )گره دوم -گرم در هكتار  15آپيروس (

توتال  (و ) گرم در هكتار در سه برگي 30آپيروس (، )هكتار

در گروه ضعيف قرار ) گرم در هكتار  در مرحله سه برگي 45

  ). 3جدول(گرفتند 

  سمپاشي دو مرحله اي

سمپاشي طي دو نوبت در سه برگي و در مرحله دوم بعد از 

ظهورگره دوم جودره موجب ايست رويشي نسبتاً موفق بوته 

 "اين توقف يا كندي رشد احتماال. هاي جودره گرديده است

موجب شده كه بوته هاي گندم فرصت رشد كامل خود را 

در اين حالت جودره ها يا به . يافته و بر علف هرز غلبه يابد

فاز زايشي نرسيده و يا داراي سنبله هاي بسيار ضعيف در زير 

محصول و  بنابراين در رقابت.  كانوپي گندم مخفي شده بود

  .علف هرز شرايط به نفع گندم شكل گرفت

  سمپاشي در مرحله سه برگي جودره 

مصرف آپيروس و توتال در ابتداي رشد رويشي جودره باعث 

تاثير موقت به صورت كلروز و توقف رويش آن شده اما طي 

فصل رشد و بخصوص با گرم شدن هوا پس از اسفند و رشد 

ثرات مرتفع شده و جودره به سريع گياه  در اين مرحله اين ا

بر اساس اين نتايج . رشد رويشي و زايشي خود ادامه داد

كاربرد علفكش هاي مورد آزمايش، در مراحل ابتدايي دوره 
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از جدول زادوكس كارايي  13تا  11رويشي جودره از مرحله 

بايد توجه داشت از آنجا كه علف كش هاي  .الزم را ندارد

موجب ايست رويشي علف ) توتال آپيروس و(سولفونيل اوره 

      شود هرز شده ولي اين تاثير منجر به مرگ گياه نمي

)Rao, 2000 ( بنابراين تكيه بر تعداد بوته جودره در استنتاج

  .نهايي كافي نيست

  سمپاشي در مرحله گره دوم جو دره 

از جدول زادوكس،  32مصرف آپيروس و توتال در مرحله 

واقع جودره در اين مرحله در . نتيجه مطلوب دارد

بسيارحساس بوده و به راحتي به علفكشهاي فوق پاسخ 

فاصله زماني مناسب براي سمپاشي از اواخر . مناسب ميدهد

پنجه زني تا قبل از ظهور برگ پرچم و در مناطق مشابه 

روز است بنابراين براي كنترل  40شرايط اقليمي زرقان حدوداً 

  . صت كافي وجود دارداين علف هرز در سطح وسيع فر

كاربرد علفكش سولفوسولفورون موجب توقف رشد، كوتاهي 

قد و در نتيجه ضعيف شدن سنبله ها و كاهش تعداد دانه در 

برگها كلروز شده و شرايط براي رقابت به . جودره مي شود 

كاربرد . نفع گندم به ويژه پس از ساقه دهي فراهم مي شود

ل گره دوم درجودره دوام آپيروس و توتال در مرحله تشكي

  (Jamali & Faghih, 2010). بيشتري دارد 

  مقايسه سمپاشي دو مرحله و يك مرحله اي 

روش سمپاشي در دو مرحله كارايي بهتري داشت زيرا 

هماهنگي كامل بين رشد تمامي بوته هاي يك مزرعه وجود 

  روي پشته ها و مناطقي كه ازآبياري و نور بيشتري . ندارد

مند هستند رشد سريعتر، اما مناطق دورتر از نهرهاي بهره

آبياري و مناطق گودي كه از نور كافي استفاده نمي كنند 

با دو بارسمپاشي كليه بوته ها در . معموالً رشد،  كندتر است

در معرض علفكش ) تشكيل گره دوم(مرحله مناسب خود 

  .قرار مي گيرند

 45توتال  (و ) گره دوم-گرم 30آپيروس (گرچه تيمارهاي 

 30آپيروس (اي  نسبت به تيمارهاي دو مرحله) گره دوم-گرم

سه -گرم 45توتال  (و ) گره دوم -گرم 30+سه برگي -گرم

از كارايي كمتري برخوردارند اما ) گره دوم-گرم 45+  برگي 

با توجه به اينكه اين تيمارها  در گروه برتر قرار گرفته و در 

ا عنايت به يك بار سمپاشي و كنترل جودره موفق بوده و ب

مشكالت كمتر، بنابراين تيمارهاي يك مرحله اي  قابل توصيه 

اعمال دو بار سمپاشي معموال توام با هزينه ها و . است

مصرف . مشكالت اجرايي مي باشد كه معموال مقبول نيست

گرم  45گرم در هكتار يا توتال  30يك بار علفكش آپيروس 

  . صيه و تاكيد مي شوددر هكتار در گره دوم تو

  ها كشارزيابي مصرف نيم دوز علف

مقايسه ميانگين داده هاي اندازه گيري شده در ارتباط با 

گره - گرم 20توتال (و ) گره دوم - گرم 15آپيروس (تيمارهاي 

نشان داد كه تيمارهاي فوق داراي اختالف معني دار ) دوم

بنابراين مصرف ) 3جدول(آماري با شاهد وجين دستي است 

توصيه  آپيروس و توتال در گره دوم جودره با نيم دوز قابل

  . نيست

گرم در  45گرم در هكتار و توتال  30مقايسه آپيروس 

   هكتار در مرحله گره دوم

در ارزيابي نظري تاثير تيمارها، توتال با اختالف معني دار برتر 

آپيروس موجب كاهش تراكم ). 3جدول (از آپيروس بود 

). 3جدول(درصد بود  72درصد اما توتال 66جودره به ميزان 

درصد بر  65هش ارتفاع جودره، توتال بيش از از نظر كا

جودره تاثير داشت و داراي اختالف معني دار آماري با 

توتال موجب ). 3جدول (بود ) درصد 5/34با ميزان (آپيروس 

عالوه بر اين علف هرز جو . توقف رشد رويشي جودره شد

دره تيمار شده توسط توتال برگشت نكرده و امكان رقابت با 

ها وقتي موثر واقع بايد توجه داشت علفكش. داشتگندم را ن

مي شوند كه گندم از تراكم مناسب برخوردار باشد و در جايي 

كه مزرعه از تراكم مناسب برخودار نباشد كاربرد علفكش به 

تنهايي و بدون در نظر گرفتن فاكتور رقابت، توانايي الزم براي 

  ).  Radosevich et al., 1996(مهار جو دره را ندارد 
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 سال آزمايش تجزيه واريانس مركب پارامترها در دو  -2جدول 

Table 2- Compound analysis of variance for parameters during two years 

Source of variation df 

Mean Square  

EWRC EWRC 
% 

Control of wild barley 
density/ weedy control 

% 
Decrease of wild 

barley height / weedy 
control 

% 
Yield increase/ 
weedy control 

Y 1 50ns 3.12 ns 149.01 ns 14.93 ns 4732.15 ns 
Replication 
(year error) 

6 56.48 33.22 257.59 39.69 1282.19 

T 8 
**3953.47 **4039.15 **3007.34 ** 4959.74 **63512.08 

Y × T 8 51.56 ns 22.66 ns 262.29 ns 4.58 ns 381.35 ns 
Error 48 27.05 46.76 382.30 49.96 2435.45 
CV%  8.59 11.10 28.1 13.45 22.22 
*Significant at 1% level 
Ns: No significant 

 

  مقايسه ميانگين داده ها در تيمارهاي مختلف طي دوسال  - 3جدول 

Table 3 - Means comparison for data during two years 

Means in each column followed by same letter are not significantly different at probability level of 5% ( Duncan Multiple Range Test ) 
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Rate and Time of Application of Herbicides on Hordeum spontaneum in Fars 
Wheat Fields 
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Abstract 

An experiment were conducted to find out the proper herbicide and stage of wild barley (Hordeum spontaneum) for 
chemical control during two years (2009 -2011). Trial was conducted by 9 treatments and 4 replications under 
RCBD in Fars Agricultural Research Center (Zarghan). Treatments included sulfosulfuron (Apyros 75 WG) and 
sulfosulfuron 75% + metsulfuron-methyl 25% (Total) at different phenological stages of wild barley (Three leaves 
unfolded and second node detectable). Plot size was 5 × 6 m. Untreated plots were arranged close to each treated 
plots. Analysis of variance showed significant difference among treatments, while effects of year and year× 
treatment were not significantly different. Mean comparison remarked that Apyros 30g/h and Total 45g/h at Zadoks: 
32 ranked first. The most sensitive stage of wild barley was the second node detectable which responsed effectively 
to herbicides. Wild barley did not response effectively to herbicides in early phenological stages (Zadoks:13). It was 
recovered during growing season. 
Key Wordes: Wheat, Hordeum spontaneum, weed, herbicide, sulfosulfuron, metsulfuron 

 


