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  ی ژاپنیپشمکر كنترل علفب كش سولفوسولفورونزمان و مقدار كاربرد علف تأثیر

(Bromus japonicus Thunb. در )گندم ارقام مختلف 

 4و محمدعلی باغستانی میبدی 2، ابراهیم ایزدی دربندی3محمد گلوی ،*2، علی قنبری2و1منصور سارانی

گروه زراعت و  -2 ،، زابلورزی و منابع طبیعی سیستانت کشاپزشکی، مرکز تحقیقابخش تحقیقات گیاهمحقق و  هرزهایفدانشجوی دکتری علوم عل -1
سازمان تحقیقات  .پزشکی ایرانموسسه تحقیقات گیاه -4 ،گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه زابل -۳ ،ح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهداصال

 ، تهرانآموزش وترویج کشاورزی

 (۶/8/9۶تاریخ پذیرش:  -25/12/95)تاریخ دریافت: 

 دهچکی

رود. به شمار میو بلوچستان  ستانیساله زمستانه در مزارع گندم استان سکی برگباریک هرزعلف نیترمهم( .Bromus japonicus Thunbپشمکی ژاپنی )علف

پشمکی در ارقام علفهرز کش سولفوسولفورون در کنترل علفبا هدف بررسی اثرات زمان و مقدار مصرف علف 1394و  1393های ای در سالآزمایش مزرعه

کش بر افغانی، سیستان(، سه مرحله کاربرد علفمختلف گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک، زابل انجام شد. سه رقم گندم )هیرمند، کلک

(، به در هکتارگرم ماده تجاری آپیروس  27، 22، 17کش، ( و چهار مقدار مصرف )شاهد بدون علفزنیپنجه، برگی 4-5برگی،  2-3هرز )اساس فنولوژی علف

برگی و  4-5کش سولفوسولفورون در مرحله های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در همه ارقام، کاربرد علفصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک

پشمکی در رقم هیرمند، زنی علفنشان داد. در تیمار کاربرد در مرحله پنجهپشمکی از خود هرز به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی را بر کنترل علفزنی علفپنجه

(. در همه ارقام و مراحل کاربرد ، 𝐷50=3/28پشمکی به نصف بیشینه حتی از مقدار توصیه شده هم باالتر رفت )کش مورد نیاز برای کاهش تراکم علفمقدار علف

پشمکی برای داری مشاهده نگردید. نرخ افزایش عملکرد دانه به ازای کاهش در تراکم علفهکتار اختالف معنی گرم ماده تجاری در 27و  22بین مقدار مصرفی 

 ( مقدار بود.b=14/0افغانی کمترین )( و برای رقم کلکb=31/0رقم هیرمند در باالترین )

 .هرزهایتراکم، توان رقابتی، ، مدل لجستیک، مدیریت تلفیقی علف: كلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

Japanese brome (Bromus japonicus Thumb.) is the most important winter annual grass weed in the wheat fields of 

Sistan & Baloochestan province. During 2013-2014 and 2014-2015 growing season at Zahak Agriculture and Natural 

Resources Research Station, Zabol, field experiments were conducted to investigate the effect of rate and time of 

sulfosulforoun application in order to control Japanese brome in different wheat cultivars. Three wheat cultivars 

(Hirmand, Kalak Afghani, Sistan), three stages of herbicide application (2-3 leaves, 4-5 leaves, tillering of B. japonicus) 

and four herbicide doses (control, 17, 22, 22 gr. ha-1) of the commercial form of Apirus 75% were arranged in a 

factorial experiment under a randomized completed blocks design. Japanese brome density and dry weight were 

measured 30 days after final herbicide application. We also evaluated biological and grain yields of wheat at harvest. In 

all cultivars, herbicide application at 4-5 leaves and tillering of Japanese brome showed the highest and lowest weed 

density and dry weight respectively. Based on a logistic model fitted to density data of Japanese brome, the estimated 

dose to 50% loss in Hirmand at tillering stage was more than labeled-recommendation dose of sulfosulforoun 

(𝐷50=28.3). The grain yield values in Hirmand and Kalak Afghani cultivars showed the highest and lowest in response 

to. Japanese brome density, respectively. 
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  مقدمه

 یا( گونه.Bromus japonicus Thunb) یژاپن پشمکیعلف

( که به Poaceae) انیساله زمستانه از خانواده گندمكیاست 

 ایو آس کایآمر ا،یاسترال قا،یدر اروپا، شمال آفر یاطور گسترده

با گندم است  ییباال یرقابتتوان  یگونه دارا نیاپراکنش دارد. 

در صد عملکرد دانه گندم را  ۳0 تا باال یهایگو در آلود

این گیاه  (.Wei, 2010; Che et al., 2010) دهدیکاهش م

ساله زمستانه در مزارع كی برگباریك هرزعلف نیترمهم

رود، و تکیه بر به شمار میو بلوچستان  ستانیگندم استان س

با مشکل مواجه تنهایی کنترل آن را  های شیمیایی بهروش

 (.Sarani, 2005; Adim, 2009) استساخته 

ها به ها در ارتباط با جریان و ورود انرژیبا افزایش نگرانی

های مربوط به های کشاورزی خصوصاً با نگرانیاکوسیستم

های دارای ، میل به استفاده از روشهاکشعلفکاربرد گسترده 

های مبتنی بر ه اکوسیستم همچون روشانرژی ورودی کمتر ب

باشد تقویت توانایی رقابت گیاه زراعی بیش از پیش مهم می

(Harker & O´Donovan, 2013 .)باال  یرقابت توانبا  یارقام زراع

قدرت  شیافزاهدف  بااصلی مدیریت زراعی به عنوان جزء 

 ;Blackshaw et al., 2007است ) شناخته شدهگیاه زراعی رقابت 

Kolb & Gallandt, 2012; Van der Meulen & Chauhan, 

 یرقابتتوان باال نسبت به ارقام با  یرقابت توانبا  ارقام(. 2016

-حتی در مقادیر کاهش کشعلفاز مصرف  یشتریسود ب ،نییپا

 یوابستگبهینه و پتانسیل عملکرد  رسیدن به یبرا و برندیم یافته

در  .(Mohler, 2001د )دهمی نشان از خود کشعلفبه  کمتری

 %50 کاهش ثباال، باع یقابتمصر استفاده از ارقام گندم با توان ر

 (.Travlos, 2012است ) دهیگرد کشعلفشده  هیتوص مقدار

  چچم یبه طور موثر متیل-کلوفوپدی کشعلف

(Lolium rigidum)  باال )ارتفاع  یرقابت توانرا در ارقام گندم با

کم )ارتفاع  یرقابت توانبا ارقام با  سهیا( در مقلیبلند و برگ طو

 (.Lemerle et al., 1996کم و برگ کوتاه( کنترل کرد )

 به روسیآپ یسولفوسولفورون با نام تجار کشعلف، رانیدر ا

تجاری در هکتار به اضافه یك لیتر در گرم ماده  ۶/2۶ زانیم

پشمکی در علفکنترل  یبرا  MonFastهکتار از ماده همراه

خالف  بر .(Baghestani, 2006است ) دهیبه ثبت رسگندم 

کنترل توام  یکه برا ی گندمهااوره لیسولفون ریسا

شوند، یاستفاده م برگ كیپهن برگ و بار هرزهایعلف

که  کسالهی یهابرگ كیکنترل بار یسولفوسولفورون برا

 یهامشکل است، همانند گونه هاکشعلف ریکنترل آنها با سا

 .B. sterilis ،B. japonicas ،B شمکی شاملپعلفمختلف 

secalinus ،B. tectorum  وB. diandrus با  .شودیاستفاده م

پشمکی به این های مختلف علفاینحال حساسیت گونه

 Geier et al., 1998; Michael etباشد )متفاوت می کشعلف

al., 2013; Reddy et al., 2013.) 

از آنچه که بر روی  تردیر پایینمطالعات زیادی استفاده از مقا

اند را موردارزیابی قرا داده ثبت شده، هاکشعلفبرچسب 

(Zoschke, 1994 Zhang et al., 2000; Baghestani et al., 

 یافتهترین دالیل حمایت از کاربرد مقادیر کاهش(. مهم;2008

عبارت است از  هرزهایعلفاز جانب متخصصین  هاکشعلف

، هرزهایعلفاز  یعیوس فیکنترل ط یشده برا هیتوص( مقادیر ۱

 یطیمح طیو شرا یمختلف، مراحل مختلف رشد هایدر تراکم

محصول  نهیعملکرد به یمعموال برا (2، اندشده هیتوص متفاوت

 قیتلف (۳ و ستین ازیمورد ن هرزهایعلف، حذف کامل یزراع

 تیریمد یهاروش ریبا سا هاکشعلف افتهیکاهش  مقادیر

باال  یرقابت توانارقام با  مانند مدیریت مکانیکی و هرزهایعلف

 هرزهایعلفدر کنترل  تیموفق شیباعث افزا یبه طور مشخص

 ;& Blackshaw et al., 2006 Van der Meulen) شودیم

Menegat et al., 2017;.) 

تأثیر  کشعلفنیز به شدت بر کارایی  کشعلفزمان مصرف 

 ;Mansourian et al., 2008; Ahamdi et al., 2011گذار است )

Baghestani et al., 2012 سولفوسولفورون  کشعلف(. کارایی

برگی بیشتر از  ۳-4در مرحله  Hordeum jubatumدر کنترل 
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را  کشعلفزنی بود بطوریکه مقدار مصرف مرحله پنجه

 (.Blackshaw et al., 1998نزدیك به دو برابر کمتر کرد )

و  افتهیکاهش رابطه با کاربرد مقادیردر  یریگمیتصم درهرچند 

، هستند میسه زین یگرید یفاکتورها کشعلفنیز زمان مصرف 

ی رقابت توان شیبا هدف افزا یزراع یهاستمیاستقرار ساما 

 لیرا تسه هاکشعلف افتهیکاهش مقادیراستفاده از  ،محصول

یکی  .(Blackshaw et al., 2006; Sarani et al., 2015کند )می

وابستگی  هرزهایعلفدر مدیریت تلفیقی  یصلاز اهداف ا

. استآنهاهش مصرف و یا ک هاکشعلفکمتر به کاربرد 

بنابراین با دیدگاهی تلفیقی، این آزمایش با هدف امکان سنجی 

استفاده از ارقام گندم با توان رقابتی متفاوت در کاهش مقدار 

 شد.سولفوسولفورون انجام  کشعلف

افغانی از ارقام گندم مورد کشت ، سیستان و کلكرمندیرقم هسه 

 پیت یدارا باشد. رقم هیرمنددر استان سیستان و بلوچستان می

متحمل به  متر، یسانت 85-۱00رشد بهاره، زود رس با ارتفاع 

 ستانیرقم س باشد.یم هایماریحساس به ب مهیو ن یدگیخواب

 ۹0-۱00با ارتفاع  ررسیبتا دبهاره، نس مهیرشد ن پیت یدارا

 هایماریمتحمل به ب مهیو ن یدگیمتحمل به خواب مهیمتر و نیسانت

با ارتفاع  ررسیرشد بهاره، د یدارا یافغانلكرقم ک باشد.یم

بیماری و حساس به  یدگیمتر، حساس به خوابیسانت ۱00-۱۱0

 نیز هرزهایعلف. توان رقابتی این ارقام در رقابت با باشدیم

( در تحقیقی به ارزیابی توان 2005باشد. سارانی )متفاوت می

افغانی با شاخص رقابتی ارقام مذکور پرداخت، که رقم کلك

نسبت  هرزهایعلف، از توانایی بیشتری در رقابت با 55/۱رقابت 

( برخوردار بود. بنابراین ۶۹/0( و هیرمند )۹۳/0به رقم سیستان )

زمان "و  "مقدار کاربرد"یر هدف از این پژوهش، بررسی تأث

پشمکی در سولفوسولفورون در کنترل علف کشعلف "کاربرد

 ارقام گندم با توان رقابتی مختلف بود.

 هامواد و روش

 در ایستگاه ۱۳۹4و  ۱۳۹۳های در سالای مزرعهآزمایش 

، واقع در جنوب تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهك

و عرض  شرقی ۶۱◦ 4۱´ ییایطول جغرافشرقی ایران )

متر(  48۳ی؛ ارتفاع از سطح دریا شمال ۳0◦ 54´ ییایجغراف

های مربوط به متغیرهای هواشناسی از ایستگاه داده انجام شد.

(. در سال اول ۱سینوپتیك کشاورزی زهك تهیه شدند )شکل 

آزمایش حداکثر و حداقل درجه حرارت ثبت شده در طول 

 C°و  C۶/45°ه ترتیب هرز، بدوره رشد گیاه زراعی و علف

 C°و  C2/4۳°بود. این مقادیر برای سال دوم به ترتیب  -۶/۶

میلی  55ثبت شد. کل بارش در سال اول آزمایش برابر  -2/2

 متر بود.میلی ۶/5۳متر و در سال دوم برابر با 

های کامل آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

ر اول رقم گندم در سه فاکتوتصادفی با سه تکرار اجرا شد. 

فاکتور دوم زمان  ،(هیرمند، کلك افغانی و سیستانسطح )

-هرز علفعلفکش بر اساس مراحل رشدی مصرف علف

زنی( و برگی و پنجه 4-5برگی،  2-۳پشمکی در سه سطح )

کش سولفوسولفورون در چهار فاکتور سوم مقدار کاربر علف

ماده تجاری گرم  27و  22، ۱7، کشعلفشاهد بدون سطح )

 به همراه یك لیتر در هکتار از ماده افزودنی در هکتار(

MonFast  سولفوسولفورون )با نام تجاری  کشعلفاز

 بود. (DF 75%آپیروس 

کشت زمین در ابتدای مهر ماه وآماده سازی تسطیح و عملیات

با استفاده از بذر کار غالت به  هر سال آبان ماه نیمه در

 400سانتیمتر و تراکم  20بین ردیف صورت ردیفی با فاصله 

به منظور دستیابی به تراکم  بوته در متر مربع انجام شد.

پشمکی پشمکی، هم زمان با کشت گندم، علفیکنواخت علف

با همان بذر کار غالت با  گندمهای در فاصله بین ردیف

سانتیمتر از ردیف گندم  ۱0سانتیمتر از هم و  20فاصله ردیف 

هر کرت آزمایشی به  بوته در متربع کشت شد. ۳00با تراکم 

ردیف  ۱2ردیف گندم و  ۱2متر وشامل تعداد  ۶×2/4اندازه 

رسی مزرعه آزمایشی حاوی -خاك لومی پشمکی بود.علف

گرم میلی 7/۶گرم نیتروژن، میلی 2/۳درصد کربن آلی،  45/0

گرم پتاسیم قابل جذب در کیلوگرم خاك بود.میلی ۱82فسفر و 
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 .1393-94و  1392-93درجه حرارات )كمینه، بیشینه و میانگین( و بارش روزانه در مزرعه تحقیقاتی برای دو سال آزمایشی  -1شکل 

Figure 1- Daily temperature (minimum, maximum, and mean) and precipitation at the experiment filed for 2013-14 and 2014-15 seasons. 

کیلوگرم در هکتار  250به مقدار  %4۶در شکل اوره  کود نیتروژن

ها در چهار مرحله به نسبت برابر )همزمان با خرد کردن کلوخه

زنی، ساقه رفتن و دانه بستن گندم( و بوسیله دیسك، مرحله پنجه

 50به مقدار  %4۶کود فسفر در شکل سوپر فسفات تریپل 

کیلوگرم در  250کیلوگرم و کود پتاس سولفات دوپتاس به مقدار 

ها بوسیله دیسك بکاربرده هکتار همزمان با خرد کردن کلوخه

پهن  هرزهایعلفهای آزمایشی،جهت کنترل در کلیه کرت .شد

( به SL 67.5%) MCPA+2,4-D کشعلفبرگ، یکبار کاربرد 

زنی گندم لیتر در هکتاراز ماده تجاری در مرحله پنجه 2مقدار 

 یتریل 20پاش سم استفاده از با کشعلفانجام شد. کاربرد 

آب در  تریل 250 مصرف زانیبار و م 5/2الگانس با فشار  یشارژ

 هکتار انجام شد.

های در کرت ،کشعلفکاربرد  آخرین از روز پس ۳0

 در مترمربع( 25/0متر ) 5/0×5/0 با استفاده از کادر آزمایشی

شمارش و با قطع آنها از پشمکی بوته علفد هر کرت تعدا

درجه  75ها در آون ن نمونهدپس قرار داو س ح خاكسط

در  .دیمحاسبه گردوزن خشك ساعت  48سانتیگراد به مدت 

 عملکرد در اواخر اردیبهشت ماه، زمان برداشت گندم

با برداشت از سطح یك متر گندم دانه عملکرد و بیولوژیك

 .دگردی مربعی از هر کرت محاسبه 

 یمختلط خط هایاز مدلداده با استفاده  انسیوار هیتجز

 SAS 9.2نرم افزار  طیدر مح (Proc GLIMMIX) افتهیمیتعم

 تیمدل، قابل نیانتخاب ا لیدال نتری. از مهمرفتیانجام پذ

 هایداده یونیو رگرس انسیوار هیتجز یاستفاده از آن برا

 یشمارش هایداده یپواسن برا عینرمال مانند توز عیبدون توز

برهمکنش  دهیبرش تیمدل قابل نیا نیباشد. همچنیم

 Schabenberger, 2005; Littell etمستقل را دارد ) یرهایمتغ

al., 2006; Gbur, 2012شیبه مانند آرا انسیوار هی(. تجز 

انجام  لیفاکتور شیفاکتورها در مزرعه، به صورت آزما

 در هاداده هیدر رابطه با نوع تجز یرگیمیتصم یبراو  رفتیپذ

مرکب، ابتدا  هیتجز ایلف به صورت جداگانه و مخت هایسال

با استفاده از  شیدر دو سال آزما هاخطا انسیوار یهمگن

. به غیر از صفت وزن قرار گرفت یابیمورد ارز Fآزمون 

، در مورد سایر روز پس از کاربرد ۳0پشمکی خشك علف

 هادادهو بنابراین (، P<0.05) دار نبودمعنیآزمون  نصفات ای

 نجای. در ادندیگرد هیبه صورت مرکب تجز شآزمای سال دو

 و کشعلف مقدارو کاربرد سه فاکتور رقم گندم، مرحله  ریتأث

به عنوان اثرات ثابت در  گریکدیسه فاکتور با  نای برهمکنش
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و اثرات  سال×اثرات بلوك، بلوك نینظر گرفته شد. همچن

ن سال در فاکتورهای آزمایش و اثرات متقابل آنها به عنوا

 سهیدر مدل در نظر گرفته شدند. مقا یتصادف یرهامتغی

و برهمکنش آنها با استفاده از  ورهااثرات ساده فاکت نیانگیم

 هیرو نیحداقل مربعات در هم هاینیانگیم سهیروش مقا

پشمکی وزن خشك/تراکم علف راتییروند تغ انجام شد.

با  سولفوسولفورون کشعلفتحت تأثیر مقادیر مختلف 

 سه پارامتره: لجستیكاده از معادله استف

DW =
𝐷𝑊𝑚

1+(
𝐷

𝐷50
)𝑏

     DE =
𝐷𝐸𝑚

1+(
𝐷

𝐷50
)𝑏

                ۱معادله         

پشمکی در متر و تراکم علف ماده خشك DEو  DWدر آن  که

پشمکی و تراکم علف ماده خشك نهیشیب 𝐷𝐸𝑚و  𝐷𝑊𝑚، مربع

گرم ماده موثره در بر حسب  کشعلفمقدار  𝐷، در متر مربع

در وزن  %50ی که موجب کاهش کشعلفمقدار  𝐷50، هکتار

-می کشعلفپشمکی نسبت به شاهد بدون خشك/تراکم علف

جهت  .دهدیم را نشان 𝐷50در نقطه  یمنحن بیش bو  شود

پشمکی به مقادیر بررسی پاسخ تراکم و وزن خشك علف

سولفوسولفورون، از تجزیه رگرسیون غیر  کشعلفکاربرد 

استفاده شد.  SAS 9.2( در محیط نرم افزار Proc NLINخطی )

 ترسیم شدند. SigmaPlot 12.5افزار ها در محیط نرمشکل

 نتایج و بحث

پشمکی : هر دو صفت تراکم و وزن خشك علفپشمکیعلف

داری تحت تأثیر روز پس از آخرین کاربرد ، بطور معنی ۳0در 

فاکتورهای آزمایشی و تمامی اثرات متقابل آنها قرار گرفتند 

داری بر دو متغیر (. هر چند همه اثرات ثابت تأثیر معنی۱)جدول 

 4تا حداقل  کشعلفهرز داشتند، ولی تغییرات در سطوح علف

برابر برای وزن خشك  2( و TTL=66.2%برابر برای تراکم )

(TTL=55.7%بیشتر ا ) ز سایر فاکتورهای آزمایش و برهمکنش

 کشعلفدار داشت. به بیان دیگر فاکتور مقدار آنها تأثیر معنی

سهم بیشتری از واریانس تیمار را به خود اختصاص داده است و 

پس از آن ارقام مختلف توانستند تأثیر بیشتری بر تراکم و وزن 

بطور کلی در  (.۱پشمکی داشته باشند )جدول خشك علف

 27افغانی، تیمارشده با مقدار های تحت کشت رقم کلكرتک

برگی  4-5گرم ماده تجاری در هکتار و یا کاربرد در مرحله 

مشاهده شد. پشمکی کمترین مقدار تراکم و وزن خشك علف

رقم هیرمند نسبت به دو رقم دیگر از توانایی کمتری در 

 پشمکی از خود نشان داد، بطوریکه باالترینسرکوب علف

های مربوط به این پشمکی در کرتوزن خشك و تراکم علف

-در مرحله پنجه کشعلفرقم مشاهده شد. همچنین کاربرد 

پشمکی از هرز، کمترین کارایی را بر کنترل علفعلفزنی 

(.۳و  2؛ شکل 2خود نشان داد )جدول 
 پشمکی.های علفتجزیه واریانس فاكتورهای آزمایشی برای داده -1جدول 

Table 1- Analysis of variance components for B. japonicus data. 

Effect/Variables 
df 

Density 30 DAA 

(n. plants m2) 

Dry weight 30 DAA 

(gr m-2) 
ANOVA 

Fixed effects TTL‡ P value TTL P value 

Cultivar (C) 2 18.10 <.0001 27.82 <.0001 

Time of application (T) 2 7.39 <.0001 6.11 <.0001 

C×T 4 1.46 <.0001 1.61 <.0001 

Dose (D) 3 66.20 <.0001 55.75 <.0001 

C×D 6 2.73 <.0001 4.39 <.0001 

T×D 6 2.78 <.0001 2.61 <.0001 

C×T×D 12 1.23 <.0001 1.14 <.0001 

Random effects Variance estimate† 

Year (Y) 72.3** 31.4* 

Y×C×T×D 
5025ns 

(31) 
990** 

(43) 
DAA: Days after final application. 

** P value < 0.01. 

ns non-significant effect. 

‡Percentage of total explained treatment variation. 

† The numbers in parentheses are percentage of the variance associated with the effect of year by treatment interaction divided by the sum of the total variance associated 

with the effect of year (sum of variance estimates including year). 
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-های تراکم علفمدل لجستیك برازش مناسبی برای داده

فراهم کرد  کشعلفپشمکی تحت تأثیر مقادیر مختلف 

 کشعلفهرز با افزایش مقدار مصرف علف(. تراکم ۳)جدول 

مراحل  کاهش نشان داد، با اینحال نرخ و شدت کاهش برای

کاربرد و ارقام گندم مختلف بود. در همه ارقام و مراحل 

کاربرد  پشمکی بین عدم، بیشترین اختالف تراکم علفکاربرد 

گرم ماده تجاری در هکتار مشاهده  ۱7و کاربرد  کشعلف

گرم  27و  22شد. همچنین کمترین این اختالف بین مقادیر 

ماده تجاری در هکتار مشاهده گردید، که در بیشتر موارد 

گرم 22افغانی، مقادیر باالتر از ناچیز بود. تنها در رقم کلك

-ماده تجاری در هکتار از سولفوسولفورون توانست علف

(.2پشمکی را بطور کامل کنترل کند )شکل 

 

های مشاهده شده و خطوط در سه رقم گندم در دو سال آزمایشی. عالئم داده كشعلفپشمکی تحت تأثیر مقادیر تغییرات در تراكم علف -2شکل 

 دهد.ا نشان می( ر1مقادیر برازش داده شده توسط معادله )

Figure 2- Changes in B. japonicus density over herbicide dose for three wheat cultivars in two experimental years. Symbols are observed data 

and lines are fitted values obtained from Equation (1). 
 

 تحت تأثیر سطوح مختلف فاكتورهای آزمایش. كشعلفروز پس از كاربرد  30ی در پشمکمیانگین تراكم و وزن خشک علف -2جدول 

Table 2- Mean responses of density and dry weight of B. japonicus on 30 DAA under different levels of the experimental factors. 

Cultivar 

Density 30 DAA 

(n. plants m2) 

Dry weight 30 DAA 

(gr m-2) 

Hirmand 160 37.7 

KalakAfghani 67 12.4 

Sistan 119 26.8 

LSD0.05 2 0.63 

Time of application   

2-3 leaves 102 23.1 

4-5 leaves 91 21.4 

Tillering 143 32.5 

LSD0.05 2 0.63 

Dose (gr. ha-1)   

0 217 48.9 

17 121 27.4 

22 62 15.2 

27 48 11.1 

LSD0.05 2 0.73 
DAS: Days after final application. 

b a کششاهد بدون علف  

Untreated control 

ریزی سیاه تاج  
Black nightshade 
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 .†روز پس از آخرین كاربرد  30پشمکی های تراكم علفشده به دادهپارامترها، ضرایب تبیین و جذر میانگین مربعات خطای رگرسیون مدل لجستیک برازش داده -3جدول 

Table 3- Parameters, root mean squared error (RMSE) and coefficients estimated for the logistic model fitted to B. japonicus density data in 30 days after final application. 

Cultivar Time of application 
Parameters 

  DEm p Value D50 p Value b p Value D90 p Value R2 RMSE 

Hirmand 
2-3 leaves 270.00 (4.33) <.0001 17.91 (0.21) <.0001 5.57 (0.34) <.0001 26.60 (0.47) <.0001 0.99 7.51 

4-5 leaves 257.30 (5.28) <.0001 15.64 (0.62) <.0001 2.72 (0.32) <.0001 35.50 (2.86) <.0001 0.98 9.19 

Tillering 265.05 (5.11) <.0001 28.32 (0.93) <.0001 2.89 (0.34) <.0001 61.27 (4.90) <.0001 0.96 8.93 

KalakAfghani 
2-3 leaves 143.72 (3.15) <.0001 17.47 (0.33) <.0001 4.94 (0.43) <.0001 27.34 (0.79) <.0001 0.98 5.54 

4-5 leaves 140.00 (1.58) <.0001 14.79 (0.28) <.0001 7.01 (0.75) <.0001 20.31 (0.43) <.0001 0.99 2.74 

Tillering 150.40 (9.15) <.0001 20.31 (0.68) <.0001 8.71 (1.87) 0.0012 26.45 (0.88) <.0001 0.90 16.10 

Sistan 
2-3 leaves 248.95 (4.39) <.0001 16.29 (0.31) <.0001 4.64 (0.39) <.0001 26.24 (0.77) <.0001 0.99 7.62 

4-5 leaves 240.60 (2.47) <.0001 11.99 (0.62) <.0001 1.87 (0.17) <.0001 39.17 (2.94) <.0001 0.99 4.37 

Tillering 246.95 (5.13) <.0001 19.39 (0.50) <.0001 2.83 (0.29) <.0001 42.52 (3.21) <.0001 0.98 8.93 

† Parameters are as an average of two experimental years. 

Values in parentheses are standard errors 
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میانگین پارامترهای معادالت در دو سال آزمایش نشان داد که، 

 کشعلفبرگی نیاز به مقدار  4-5در مرحله  کشعلفبرد کار

پشمکی داشت های علفکمتری برای از بین بردن نیمی از بوته

برای رقم سیستان، در همه مراحل  𝐷50(. هر چند مقادیر ۳)جدول 

-( تراکم علفbکاربرد ، کمتر از دو رقم دیگر بود، اما نرخ کاهش )

کمتر بود. برای تیمار  𝐷50باالتر از  پشمکی در این رقم برای مقادیر

پشمکی در رقم هیرمند، مقدار زنی علفکاربرد در مرحله پنجه

پشمکی به نصف مورد نیاز برای کاهش تراکم علف کشعلف

 (.𝐷50=۳/28بیشینه حتی از مقدار توصیه شده هم باالتر رفت )

-های وزنمدل لجستیك همچنین برازش مناسبی برای داده

 کشعلفپشمکی تحت تأثیر مقادیر مختلف شك علفخ

(. وزن خشك نیز به تبعیت از تراکم بوته 4فراهم کرد )جدول 

کاهش نشان داد. در بین  کشعلفبا افزایش مقدار مصرف 

ی، کمترین میزان تأثیر پذیری وزن خشك کشعلفتیمارهای 

، برای کاربرد در مرحله کشعلفپشمکی تحت تأثیر علف

در رقم هیرمند مشاهده شد. به استثنای رقم هیرمند،  زنیپنجه

پشمکی بین مراحل اختالف مقدار کاهش وزن خشك علف

به  ۱7از  کشعلفمختلف کاربرد، با افزایش مقدار مصرف 

 (.۳گرم ماده تجاری در هکتار کاهش نشان داد )شکل  27

پشمکی تحت تأثیر مقادیر روند تغییرات در وزن خشك علف

در دو سال آزمایشی شبیه یکدیگر بود. میانگین  کشعلفمختلف 

پارامترهای معادالت در دو سال آزمایشی نشان داد که، کاربرد در 

کمتری برای کاهش وزن  کشعلفبرگی نیاز به مقدار  4-5مرحله 

(. نرخ 4پشمکی به نصف بیشینه داشت )جدول خشك علف

رای افغانی بپشمکی در رقم کلك( وزن خشك علفbکاهش )

باالتر از دیگر ارقام بود. در تیمار کاربرد مرحله  𝐷50مقادیر باالتر از 

مورد نیاز  کشعلفپشمکی در رقم هیرمند، مقدار زنی علفپنجه

پشمکی به نصف بیشینه، حتی از برای کاهش وزن خشك علف

 (.𝐷50=5/27مقدار توصیه شده هم باالتر رفت )

 

ها مشاهده شده و در سه رقم گندم در دو سال آزمایشی. عالئم داده كشعلفپشمکی تحت تأثیر مقادیر شک علفتغییرات در وزن خ -3شکل 

 دهد.( را نشان می1خطوط مقادیر برازش داده شده توسط معادله )

Figure 3- Changes in B. japonicus dry weight over herbicide dose for three wheat cultivars in two experimental years. Symbols are observed 

data and lines are fitted values obtained from Equation (1). 
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 .†روز پس از آخرین كاربرد 30پشمکی های وزن خشک علفشده به دادهپارامترها، ضرایب تبیین و جذر میانگین مربعات خطای رگرسیون مدل لجستیک برازش داده -4جدول 

Table 4- Parameters, root mean squared error (RMSE) and coefficients estimated for the logistic model fitted to B. japonicus dry weight data in 30 days after final application. 

Cultivar Time of application Parameters 

  DEm p Value D50 p Value b p Value D90 p Value R2 RMSE 

Hirmand 
2-3 leaves 67.66 (1.53) <.0001 17.83 (0.29) <.0001 5.37 (0.44) <.0001 26.91 (0.66) <.0001 0.98 2.57 

4-5 leaves 62.16 (2.24) <.0001 15.85 (1.43) <.0001 2.27 (0.51) 0.0175 44.17 (8.62) <.0001 0.95 3.94 

Tillering 65.98 (1.69) <.0001 27.50 (1.04) <.0001 3.13 (0.45) 0.0010 56.40 (5.19) <.0001 0.93 3.11 

KalakAfghani 
2-3 leaves 25.41 (0.92) <.0001 17.95 (0.52) <.0001 5.19 (0.72) <.0001 27.63 (1.22) <.0001 0.96 1.60 

4-5 leaves 26.51 (0.36) <.0001 14.65 (0.36) <.0001 6.83 (0.90) <.0001 20.32 (0.53) <.0001 0.99 0.62 

Tillering 28.11 (1.69) <.0001 20.39 (0.66) <.0001 9.04 (1.97) 0.0015 26.30 (0.86) <.0001 0.91 2.98 

Sistan 
2-3 leaves 55.67 (1.25) <.0001 16.19 (0.42) <.0001 4.26 (0.46) <.0001 27.26 (1.14) <.0001 0.98 2.20 

4-5 leaves 55.51 (0.76) <.0001 11.59 (0.89) <.0001 1.82 (0.23) 0.0004 39.35 (4.10) <.0001 0.99 1.43 

Tillering 54.98 (1.29) <.0001 19.64 (0.53) <.0001 3.01 (0.33) <.0001 41.14 (3.07) <.0001 0.97 2.28 

† Parameters are as an average of two experimental years. 

Values in parentheses are standard errors 

 

 

 

 

b 
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: همه اثرات ساده و متقابل فاکتورهای آزمایشی تأثیر گندم

داری بر عملکرد بیولوژیك و عملکرد دانه گندم داشتند معنی

های مختلف گندم بر عملکرد بیولوژیك و (. واریته۱)جدول 

بر عملکرد دانه، تاثیر بیشتری نسبت  کشعلفمقادیر مختلف 

های مختلف گندم تهبه سایر اثرات ثابت داشتند. تنها بین واری

داری در شاخص برداشت محصول مشاهده شد و تفاوت معنی

(. 5داری بر آن نداشتند )جدول بقیه اثرات ثابت تأثیر معنی

( و TTL=71.7%فاکتور واریته برای عملکرد بیولوژیك )

( با TTL=57.5%برای عملکرد دانه ) کشعلففاکتور مقدار 

نس تغییرات به خود، اختصاص دادن درصد باالیی از واریا

  .بیشترین سهم را در تغییرات هر کدام از این دو صفت داشتند

افغانی بیشترین در بین ارقام مختلف، هرچند رقم کلك

عملکرد بیولوژیك را داشت، ولی رقم هیرمند بطور متوسط 

کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد دانه را نشان داد.  44۶۳با 

پشمکی، به موجب کارایی رگی علفب 4-5کاربرد در مرحله 

باال در کنترل آن، عملکرد بیولوژیك و دانه گندم باالتری را در 

های تحت این تیمار از خود نشان داد. همچنین در تیمار کرت

گرم ماده تجاری در هکتار از سولفوسولفورون  27کاربرد 

عملکرد بیولوژیك و دانه باالتری در گندم مشاهده شد. رقم 

غانی در بین ارقام کمترین درصد شاخص برداشت افکلك

 (.۶( را نیز به خود اختصاص داده بود )جدول 2/۳۳%)

 های گندم.تجزیه واریانس فاكتورهای آزمایشی برای داده -5جدول 

Table 5- Analysis of variance components for wheat data. 

Effect/Variables 
df 

Biological yield 

(Kg ha-1) 

Grain yield 

(Kg ha-1) 

Harvest index 

(%) 
ANOVA 

Fixed effects TTL‡ P value TTL P value TTL P value 

Cultivar (C) 2 71.67 <.0001 10.05 <.0001 97.60 <.0001 

Time of application (T) 2 3.75 <.0001 11.37 <.0001 0.10 0.0684 

C×T 4 1.52 <.0001 5.19 <.0001 0.05 0.5898 

Dose (D) 3 15.73 <.0001 57.59 <.0001 0.04 0.5158 

C×D 6 0.66 0.0004 3.37 <.0001 0.09 0.5351 

T×D 6 0.89 <.0001 4.22 <.0001 0.16 0.2165 

C×T×D 12 1.74 <.0001 6.42 <.0001 0.24 0.3749 

Random effects Variance estimate† 

Year (Y) 231,280* 14,097ns 11ns 

Y×C×T×D 
19,105,003ns 

(11) 
2,976,187ns 

(12) 
156ns 

(12) 
* 0.05 ≥ P value ≥ 0.01. 

** P value < 0.01. 

‡Percentage of total explained treatment variation. 

† The numbers in parentheses are percentage of the variance associated with the effect of year by treatment interaction divided by the sum of the total variance associated 

with the effect of year (sum of variance estimates including year). 

 میانگین عملکرد بیولوژیک و دانه گندم تحت تأثیر سطوح مختلف فاكتورهای آزمایش. -6جدول 

Table 6- Mean responses of biological and grain yield of wheat under different levels of the experimental factors. 

Cultivar 

Biological yield 

(Kg ha-1) 

Grain yield 

(Kg ha-1) 

Harvest index 

(%) 

Hirmand 9913 4228 42.6 

KalakAfghani 12940 4281 33.2 

Sistan 10996 4463 40.6 

LSD0.05 113 45 0.27 

Time of application    

2-3 leaves 11297 4352 38.9 

4-5 leaves 11626 4445 38.6 

Tillering 10925 4192 38.8 

LSD0.05 113 45 0.27 

Dose (gr. ha-1)    

0 10451 3996 38.7 

17 11054 4234 38.8 

22 11623 4476 38.9 

27 12002 4613 38.8 

LSD0.05 131 52 0.31 
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( برای Y×V×T×Dدار سال در تیمار )به دلیل عدم تأثیر معنی

های عملکرد بیولوژیك و نیز اثرات تصادفی مدل، میانگین

عملکرد دانه برای هر سال آزمایشی به صورت جداگانه با 

(. در همه ارقام و مراحل 7یکدیگر مقایسه شدند )جدول 

کرد بر مقدار عمل کشعلفکاربرد، با افزایش مقدار مصرف 

بیولوژیك و دانه گندم افزورده شد. منتها در اکثر موارد بین 

گرم ماده تجاری در هکتار اختالف  27و  22مقدار مصرفی 

داری مشاهده نگردید. به بیان دیگر اختالف درصد معنی

گرم ماده تجاری در  22و  ۱7افزایش عملکرد بین کاربرد 

ر اختالف آن هکتار سولفوسولفورون به مراتب باالتر از مقدا

-گرم ماده تجاری در هکتار بود. در کرت 27و  22بین کاربرد 

افغانی بیشترین عملکرد ، رقم کلكکشعلفهای عدم کاربرد 

بیولوژیك و رقم سیستان بیشترین عملکرد دانه را به خود 

(. بیشترین عملکرد بیولوژیك با مقدار 5اختصاص داد )جدول 

های به ترتیب برای سال کیلوگرم در هکتار ۱۳848و  ۱۳۶۹۳

گرم ماده موثره در هکتار در  27اول و دوم در تیمار مصرف 

افغانی مشاهده پشمکی در رقم کلكبرگی علف 4-5مرحله 

به  50۶7و  5۱02شد، اما بیشترین عملکرد دانه با مقدار 

گرم  27های اول و دوم در تیمار مصرف ترتیب برای سال

پشمکی در برگی علف 4-5ه ماده تجاری در هکتار در مرحل

 (.7رقم سیستان مشاهده شد )جدول 

رابطه عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم، به صورت درصد 

، با درصد کشعلفافزایش نسبت به شاهد بدون کاربرد 

(. 4پشمکی نشان داده شده است )شکل کاهش تراکم علف

 هرزهایعلفدرصدی از  ۱00افغانی کنترل تنها در رقم کلك

در سال اول آزمایش مشاهده شد، که مربوط به تیمار کاربرد 

-5گرم ماده تجاری در هکتار سولفوسولفورون در مرحله  27

(. ضرایب معادالت خطی 2پشمکی بود )شکل برگی علف 4

نشان داد که، نرخ افزایش عملکرد دانه به ازای کاهش در 

 پشمکی برای رقم هیرمند در دو سال آزمایشیتراکم علف

( b=۱4/0افغانی کمترین )( و برای رقم کلكb=۳۱/0باالترین )

مقدار بود. به عبارت دیگر، عملکرد دانه در ارقام هیرمند و 

افغانی به ترتیب واکنش بیشتر و کمتری نسبت به کاهش کلك

 پشمکی از خود نشان دادند.تراکم علف

های سولفونیل اوره ،کاربرد آنها کشی مهم علفهاویژگی از

کشی گسترده در مقادیر کم، فعالیت زیستی زیاد و طیف علف

میزان مصرف آنها در  .(Cobb & Reade, 2010) است

گرم ماده مؤثره در هکتار است که  70تا  4محصوالت مختلف 

 متر است، کهای رایج دیگرکشاز علف برابر 250تا 

(Russell et al., 2002.)  حتی در  هاکشعلفاستفاده از این

یافته نیز کارایی الزم را در کنترل برخی از ادیر کاهشمق

 ,.Baghestani et alاز خود نشان داده است ) هرزهایعلف

2008; Baghestani et al., 2012 در رابطه با سایر .)

 کشعلفنیز استفاده از مقادیر کاهش یافته  هاکشعلف

با  که نشان داد( Belles et al., 2000)توصیه شده است. بلس 

 ،میدیترالکوکس کشعلفشده  هیاز مقدار توص %50مصرف 

و در ج( .Avena fatua Lی )وحش والفیکنترل  %85 از شتریب

و  میدیلکوکسترا یهاکشعلف حاصل شد. همچنین

هرز علفشده دو  هیمقدار توص %50-75در  نافوپیکلود

 علفو  (.Avena ludoviciana L) یوحش والفی

کنترل  یرا به نحو مطلوب  (.Phalaris paradoxa L)یقنار

. با این وجود با توجه (O'Donovan et al., 2001) نمودند

مزرعه و نیز زمان  هرزهایعلفمنطقه مورد مطالعه، فلور 

کاربرد نتایج مختلفی در استفاده از مقادیر کاهش یافته بدست 

 خواهد آمد.

 2-۳در مرحله  کشعلفزود هنگام  در تیمارهای کاربرد

در مزرعه  پشمکیهای علفبوتهمجدد  سبزشدنبا رگی، ب

تحت پوشش  تیاز جمع یبخش مشاهده شد به این دلیل که

 نی. همچنرندیگیقرار نم به کاربرده شده کشعلفقطرات 
با توجه به  زین یتا مرحله پنجه زن کشعلفدر کاربرد  ریخأت

و نیز تراکم باالتر  هرزعلف ترتوسعه یافته یمرحله رشد

سولفوسولفورون را  یی، کاهش کارآپشمکیپوشش علف

ممکن است به طور کشعلفزمان مصرف . مشاهده گردید
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 در ارقام مختلف گندم برای دو سال آزمایشی. كشعلفمیانگین عملکرد بیولوژیک و دانه در پاسخ به زمان و مقدار مصرف  -7جدول 

Table 7- Mean biological and grain yield responses to time and dose of herbicide application for different wheat varieties for two 

experimental years. 

Cultivar Time of application 
Dose 

(gr. ha-1) 

Biological yield (Kg ha-1) Grain yield (Kg ha-1) 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Hirmand 2-3 leaves 0 8843 8897 3790 3753 

17 9752 10035 4323 4260 

22 10842 10732 4647 4570 

27 11113 11257 4763 4740 

4-5 leaves 0 8992 9182 3853 3820 

17 9606 9662 4117 4090 

22 10743 10818 4607 4577 

27 11250 11510 4823 4797 

Tillering 0 8850 8868 3793 3763 

17 9357 9436 4007 3980 

22 9340 9467 4003 3977 

27 9570 9787 4103 4317 

KalakAfghani 2-3 leaves 0 12083 11923 4017 3973 

17 13070 12878 4250 4228 

22 13715 13485 4463 4450 

27 13423 13587 4473 4470 

4-5 leaves 0 12470 12042 4010 3990 

17 13350 13365 4450 4420 

22 13672 13633 4557 4503 

27 13693 13848 4565 4553 

Tillering 0 11927 11667 3973 3900 

17 11977 12123 4003 3977 

22 12997 12895 4333 4293 

27 13490 13253 4497 4453 

Sistan 2-3 leaves 0 10253 10352 4223 4200 

17 10522 10520 4333 4300 

22 10693 10850 4403 4380 

27 11065 11245 4557 4517 

4-5 leaves 0 10323 10728 4252 4213 

17 10702 10925 4403 4367 

22 11633 11843 4790 4773 

27 12388 12658 5102 5067 

Tillering 0 10183 10544 4200 4207 

17 10993 10705 4375 4335 

22 10838 11035 4463 4407 

27 11293 11613 4650 4600 

LSD0.05 508 598 160 267 

Values in parentheses are standard error. 
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سولفوسولفورون برای ارقام  كشعلفپشمکی در تیمارهای كاربرد ارتباط بین افزایش عملکرد دانه گندم و میزان كاهش تراكم علف -4شکل 

 دهدها مشاهده شده و خطوط مقادیر برازش داده شده توسط معادله خطی درجه یک را نشان میمختلف گندم در دو سال آزمایشی. عالئم داده

Figure 3- Relationship between increasing wheat grain yield and decreasing B. japonicus density in sulfosulfuron herbicide-application 

treatments for different wheat cultivars in two experimental years. Symbols are observed data and lines are fitted values obtained from 

Linear equation. 

 ریرا تحت تاث یشیپس رو یهاکشعلف ییکارآ یداریمعن

 زانیبه م ازیعموما ن کشعلفدر کاربرد  ریتاخ. قرار دهد 

 لیکاهش عملکرد به دل تیظرف شیو افزا کشعلف شتریب

هرز را با محصول به دنبال علفتر شدن مدت رقابت یطوالن

 اهکشعلفکاربرد از یك طرف، (. Cox et al., 2006دارد )

دارد و بطور  یکمتر کشعلفبه  ازیرشد ن هیدر مراحل اول

، شودمی هرزهایعلفبذر  دیباعث کاهش تول یداریمعن

برد یرا باال نم کشعلف ییکارآ اگرچه کاربرد زود ضرورتاً

(Andersson et al., 1995.)  ،کاربرد زود هنگام از طرف دیگر

 یهرزهایفعل باقیماندنشانس ، ممکن است نیز هاکشعلف

دهد  شیزنند را افزایجوانه م ،کشعلفکاربرد که بعد از 

(Gower et al., 2002.) ( خوزه و همکارانJose et al., 

 پیش ازدر مراحل  کشعلف( گزارش کردند که کاربرد 2007

در پهن  یبرگ ۳- 4ها و داشتن برگ كیدر بار یپنجه زن

 لیبه دل، اما اشتعملکرد دانه را به دنبال د نیشتریها ببرگ

در مرحله  هرزهایعلفدر کنترل  هاکشعلف ییکاهش کارآ

در پهن  یبرگ 5-۶و  هابرگ كیدر بار یپنجه زن لیتکم

 کاهش یافت.ملکرد دانه ، عهابرگ

 لیه دل، بباال یاز ارقام با توان رقابت یافغانکلك یرقم بوم

قام مورد ار ریسا ، نسبت بهارتفاع بلند و داشتن سطح برگ باال

و  ستانیاما نسبت به رقم س باشدمی شیآزما نیاستفاده در ا

از عملکرد دانه در برخی از تیمارها نسبت به رقم هیرمند 

مواد  شتریاختصاص ب لیبه دلامر  نیا .برخوردار است یکمتر

از بنابراین این رقم باشد.یبرگ و ساقه م بهدانه  یبه جا

 پشمکی برخوردار است.علف پذیری باالی در مقابله بارقابت

 ،یپشمکبا علف یافغانرقم کلك یباال پذیریرقابت لیبه دل

 رقم نیدر مجاورت ا افتهیرشد  اهانیگشود بینی میپیش

و  فیلذا بانك بذر ضع ،داشتندخواهند  یبذر کم دیتول

منتج به  نیشود که ایکم م کشعلفارقام به  نیا یستگواب

 ,Sarani) شودیهرز معلف نیکنترل ا یهانهیکاهش هز

2005; Basiri, 2016.) ( بصیریBasiri, 016 نشان داد که )

شاخص تحمل به تداخل برای صفات مربوط به عملکرد 

-افغانی در رقابت با علفبیولوژیك و عملکرد دانه رقم کلك

 پشمکی، بیشتر از اقام بوالنی، سیستان و هیرمند بود.

بانك بذر  تیباعث کاهش تقو اال،ب یبا توان رقابت یاهیارقام گ

بلند مدت و  تیریفاکتور مهم در مد كیشوند و به عنوان یم
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 & Van der Meulen) مطرح هستند هرزهایعلف داریپا

Chauhan, 2016.) و  هاکشعلفارقام باعث کاهش فشار نیا

نژاد و همکاران . جمشوندیم یزراع یهاستمیبهبود س

(Jamnezhad et al., 2009 گزارش کردند که عملکرد دانه )

از عملکرد  کشعلفعدم مصرف  طیدر شرا رازیش رقم گندم

به  یتوفورد کشعلفمصرف همراه با  یدانه در رقم طبس

رقم  كیانتخاب  گریبه عبارت د بود. شتریشده، ب هیتوص زانیم

به مصرف  ازیتوانست ن، با عملکرد مناسب یپرتوان رقابت

با این وجود باید به خطرات ناشی  د.را مرتفع ساز کشعلف

تر از مقدار توصیه به مقادیر پایین هرزهایعلفاز مقاومت 

 (.Mananil, 2014شده نیر توجه داشت )

افغانی جز ارقام بومی منطقه سیستان و بلوچستان رقم کلك

باشد که با معرفی ارقام جدید سطح زیر کشت آن به نسبت می

د مطالعه ما نشان داد که ارقام کاهش یافته است. با این وجو

تری برای قدیمی نسبت به ارقام جدید گندم رقیب قوی

ای در استرالیا توان آیند. در مطالعهبه حساب می هرزهایعلف

رقابتی ارقام جدید و قدیم گندم با یوالف وحشی ارزیابی 

( بین p=8۱/0داری )گردید، که مشخص شد رابطه مثبت معنی

رقام و میزان کاهش عملکرد آنها در رقابت با های معرفی اسال

(. بنابراین Vandeleur & Gill, 2004یوالف وجود داشت )

ارقام جدید نسبت به ارقام قدیمی از توان رقابتی کمتری در 

باشند، که مهمترین برخوردار می هرزهایعلفسرکوب 

مشخصه تأثیرگذار بر این توانایی، پابلند بودن ارقام قدیمی 

 & Van der Meulenباشد )به ارقام جدید می نسبت

Chauhan, 2016.) 

 یریگجهینت

سولفوسولفورون نسبت به کاربرد  کشعلفتاخیر در کاربرد 

و نیاز به  کشعلفدر زمان توصیه شده، موجب کاهش تأثیر 

مصرف مقداری باالتر از دز توصیه شده برای از بین بردن 

 کشعلفابراین کاربرد باشد. بنپشمکی میکامل جمعیت علف

پشمکی، حتی در مقدار توصیه شده و در زمان پنجه زنی علف

هرز را در علفکمی باالتر، کارایی الزم جهت سرکوب این 

-ما نشان داد که کشت رقم کلك قیتحقمزارع گندم ندارد. 

 ینقش مهم تواندمی ،هاکشعلفبه  یبا حداقل وابستگ افغانی

 ستانیدر مزارع گندم س پشمکیعلف هایتیدر سرکوب جمع

هرچند که عملکرد پایین این رقم به  و بلوچستان داشته باشد.

آیند، منتها عنوان مانعی جهت کشت گسترده آن به شمار می

توان از هجوم با استفاده از کشت آن در تناوب زراعی می

به مزارع استان سیستان و بلوچستان  هرزهایعلفگسترده 

 پیشگیری کرد.
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