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های کاربرد قرار ها، تحت تاثیر زمانکش( پس از کاربرد علفAvena spp) وحشیآیا رشد مجدد یوالف
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اوی، ب دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ،استادیار،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی -1
گروه دانشیار،  -4گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد و دانشیار،  -3و 2، مالثانی

 ده کشاورزی دانشگاه شیرازدانشک زراعت و اصالح نباتات،
 (13/11/1398 تاریخ پذیرش: - 27/8/1397)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های رشد، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک روز-های مختلف بر اساس درجههای مختلف در زمانکشاثیر علفتجهت ارزیابی 

کش انتخابی انجام گرفت. پنج علف 1392-1391فارس، در سال  کامل تصادفی در سه تکرار، در دو مزرعه در شهرستان مرودشت واقع در استان
گرم ماده موثره در هکتار(،  75گرم ماده موثره در هکتار(، فنوکساپروپ پی اتیل )پوماسوپر،  64پروپارژیل )تاپیک، -گندم شامل کلودینافوپ

)آپیروس، سولفوسولفورون  گرم ماده موثره در هکتار(، 18نتیس، )آتال ایمن کننده گندمعنوان بهمفن پایردی اتیل  +یدوسولفورون  + مزوسولفورون
عنوان فاکتور گرم ماده موثره در هکتار( به 30درصد )توتال،  جپنمت سولفورون متیل +  درصد 75 سولفوسولفورونگرم ماده موثره در هکتار(،  20

( و 502زادوکس ) 29(، مرحله 435زادوکس ) 23رشد(، مرحله روز -درجه 398زادوکس ) 19شامل مرحله کش اول و چهار زمان کاربرد علف
( افزایش 618تا  398روز رشد ) -وحشی با افزایش درجهخشک یوالف (، فاکتور دوم را تشکیل دادند. رشد مجدد و وزن618زادوکس ) 31مرحله 

و  پروپارژیل، فنوکساپروپ پی اتیل-ینافوپهای کلودکشوحشی، در اثر کاربرد علفیافت. بیشترین درصد رشد مجدد و وزن خشک یوالف
یدوسولفورون در مرحله  کش مزوسولفورون +زادوکس( مشاهده شد. کاربرد علف 31رشد )مرحله  روز-درجه 618سولفوسولفورون در زمان 

 هایکش، به کاربرد علف. بیشترین مقادیر عملکرد دانه گندمداشتدرصد( را  26روز رشد(، کمترین درصد رشد مجدد )-درجه 398زادوکس )19
کیلوگرم در هکتار( تعلق داشت.  5664و  5978روز رشد )-درجه 435یدوسولفورون در  مت سولفورون متیل و مزوسولفورون + سولفوسولفورون +

خشکی، منجر به  طور مناسبی مهار کرد، اما به دلیل شرایطوحشی را بهروز رشد، یوالف-درجه 398یدوسولفورون، در  کش مزوسولفورون +علف
کیلوگرم در هکتار( کاهش عملکرد داشت. در کل  2679درصد ) 50روز رشد، -درجه 435که نسبت به زمان طوریسوزی شدید گندم شد، بهگیاه

وز ر-درجه 435مت سولفورون متیل ) یدوسولفورون و سولفوسولفورون + های مزوسولفورون +کششود که با کاربرد زود هنگام علفتوصیه می
 وحشی کاست.دانه گندم و رشد مجدد یوالف توان از میزان کاهش عملکردرشد( و با توجه به مهیا بودن شرایط آب و هوایی، می

 .کش، عملکرد دانه، مرحله زادوکس، وزن خشکروز رشد، زمان کاربرد علف-درجهکلمات کلیدی: 
Is the regrowth of Avena spp. after herbicide application affected by the 

application time? 
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ABSTRACT 
A factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in two 
fields in Marvdasht city (Fars province, Iran) was conducted to evaluate the effect of different herbicides 
at different times based on growing degree day (GDD) Avena spp. controlling. The first factor was five 
selective wheat herbicides including clodinafop-propargyl (Topik 64 g a.i./ha), fenoxaprop-p-ethyl 
(Pumasuper, 75 g a.i./ha), mesosulfuron + iodosulfuron + safener mefenpyr-diethyl (Atlantis, 18 g a.i./ha), 
sulfosulfuron (Apirus, 20 g a.i./ha), and metsulfuron methyl + sulfosulfuron (Total, 30 g a.i./ha). The second 
factor was application time of herbicide at 19 (398 GDD), 23 (435 GDD), 29 (502 GDD) and 31 (618 GDD) 
zadoks stages. Increasing GDD (from 398 to 618 GDD) increased regrowth percentage and dry weight of 
Avena spp. The maximum   regrowth percentage and dry weight of Avena spp were observed in clodinafop-
propargyl, fenoxaprop-p-ethyl and sulfosulfuron herbicides treatments while they were applied at the 618 
GDD (Zadoks 31). The minimum regrowth percentage (26%) was obtained in mesosulfuron + iodosulfuron 
herbicide treatment at the 398 GDD (Zadoks 19). The highest grain yield (>5664 Kg/ha) was obtained using 
metsulfuron methyl + sulfosulfuron and mesosulfuron + iodosulfuron at the 435 GDD. The mesosulfuron 
+ iodosulfuron (Atlantis) herbicides treatment controlled Avena spp appropriately at the 398 GDD, however 
it led to wheat leaf burning due to the dry conditions, so that a 50%  yield reduction (2679 Kg/ha) occurred 
in comparison to the 435 GDD. It is recommended that the early application of metsulfuron methyl + 
sulfosulfuron and mesosulfuron + iodosulfuron (435 GDD) with regard to weather conditions may reduce 
the wheat grain yield loss and Avena spp regrowth.  

Keywords Dry weight, grain yield, growing degree day (GDD), herbicide application time, Zadoks 
stages. 



 (2) 16هرز های(/ مجله دانش علف1399) همکارانو  زارع 76

 

 مقدمه

دمای هوا، شاخص ثابت و پایداری است که استفاده از 

روز رشد، برای -تجمعی یا درجهآن به صورت دمای 

 Andarzianتخمین دورۀ رشد و نمو مورد تأکید است )

et al., 2003). بینی مراحل فنولوژیکی توانایی پیش

ها و تلفیق کشهرز، به کاهش مصرف علفهایعلف

کند هرز کمک میهایهای مختلف مدیریت علفروش

(Buhler et al., 2000.) 

گ برهرز باریکترین علفمهموحشی زمستانه، یوالف

درصد از مزارع گندم  45مزارع گندم کشور است که در 

میزان کاهش  .(Minbashi, 2009) کشور پراکنش دارد

وحشی، بیش بوته یوالف 90تا  60عملکرد در حضور 

( و در تراکم Bussan & Maxwell, 2000درصد ) 55از 

درصد گزارش  80وحشی، بیش از بوته یوالف 100

(. Ebrahimpour-Noorabadi et al., 2003) ده استش

نتایج رابطه بین مراحل فنولوژی گندم و مراحل مختلف 

-توان با تجمع واحدوحشی را میرشد و نموی یوالف

روز رشد تعیین نمود و بر اساس -های حرارتی درجه

 بینی کردها را پیشکشآن، زمان کاربرد علف

(Shirtliffe et al., 2000). های انتخابی کشفعل

ز هررویشی برای کنترل علفمؤثری به صورت پس

های متفاوت، در دسترس وحشی، با محل هدفیوالف

کشاورزان است، اما غلظت و زمان کاربرد برای رسیدن 

وحشی، عملکرد محصول و سود به کنترل مؤثر یوالف

ه باشد. تحقیقات نشان داد کاقتصادی، بسیار حیاتی می

کش نسبت به غلظت، دارای کاربرد علفاثر زمان 

 .(Holm et al., 2000) باشداهمیت بیشتری می

(، بهترین Minbashi et al., 2013همکاران )باشی و مین

 رشد روز-درجه 400وحشی )زمان کنترل یوالف

رشد  روز-درجه 1000زنی گندم( تا )شروع پنجه

 Konان و همکاران )ک .زنی( اعالم کردند)انتهای پنجه

et al., 200720(، شش هفته پس از کاشت )زادوکس )

 Avenaوحشی زمستانه )را بهترین زمان کنترل یوالف

ludoviciana( و هلم و همکاران )Holm et al., 2000 )

در  (Avena fatua)وحشی بهترین زمان کنترل یوالف

برگی دانستند. استوگارد و گندم بهاره را در مرحله دو

کش (، کاربرد علفStougaard et al., 1997همکاران )

ایمازامتابنز )آسرت( در یک هفته بعد از سبزشدن جهت 

، اسکالینز و (Avena fatua)وحشی بهاره کنترل یوالف

-(، مراحل سهAuskalins & Kadrys, 2006کادریس )

زنی گندم و ملکیان و همکاران برگی و پنجه

(Malekian et al., 2013کاربرد علف ) کش مت

 36سولفورون متیل + سولفوسولفورون )توتال به میزان 

زنی گندم را گرم ماده مؤثره در هکتار( در مرحله پنجه

ها شکترین دلیل اثرات منفی علفتوصیه نمودند. مهم

بر گیاه زراعی، وقوع تغییراتی در فیزیولوژی گیاهان 

طور عمده در مراحل تغییر فاز زراعی است که به

دهد، چراکه گیاه زراعی در زایشی رخ می رویشی به

ها حساسیت بیشتری کشاین مرحله، نسبت به علف

 Nice) تواند منجر به کاهش عملکرد آن شوددارد که می

et al., 2003).  سالزمن و همکاران(Salzman & 

Renner, 1992 معتقدند که کاهش عملکرد گیاهان )

، ممکن های ثبت شدهکشزراعی با استفاده از علف

است به علت استفاده غلط و غیردقیق، از جمله استفاده 

کش باشد، چراکه در زمان یا میزان نادرست علف

ها، بر اساس کشمعموالً زمان مصرف خیلی از علف

هرز حداقل و حداکثر تعداد برگ گیاه زراعی و علف

ها را به کشبیان شده است. کشاورزان، مصرف علف

که از سبز شدن اغلب رای آناندازند و بتأخیر می

هرز اطمینان حاصل کنند، در آخرین فرصت هایعلف

نند کها مبارزه میکش با آنو با مقادیر بیشتری از علف

که این نوع مبارزه، باعث افزایش هزینه و همچنین 

شود. موسلی و هاتزوی آلودگی محیط زیست می
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(Moseley & Hatzios, 1993 گزارش کردند که )

ها در زمان نامناسب، باعث ایجاد تنش کشکاربرد علف

 .دهدکش را کاهش میشود و تحمل به علفدر گیاه می

عوامل محیطی )میزان رطوبت، یک تا چهارده روز قبل 

-هرز دمکش(، بر کنترل علفو بعد از کاربرد علف

 ,.Alopecurus Myosurides( )Colling et alروباهی )

رطوبت خاک برای کاربرد  (، درجه حرارت و2003

کش پاراکوات و گالیفوسیت های گرامینهکشعلف

(Minkey & Moore, 1998مرحله رشدی علف ،) هرز

پاشی برای کنترل و حداکثر درجه حرارت در روز سم

( Raphanus Raphanistrumهرز شلمی )علف

(Madafiglio et al., 2005 و ماکزیمم درجه حرارت )

پاش و میزان رطوبت قدار آب سمپاشی، مدر روز سم

وحشی و میر یوالف خاک قابل دسترس با مرگ

(Andrews et al., 2007در کارایی علف )ها کش

 تاثیرگذار بوده است.

با توجه به رد شدن فرضیه سبزشدن بذرهای 

 ها توسط زارع وکشوحشی بعد از کاربرد علفیوالف

تواند می(، این سوال Zare et al., 2014همکاران )

مطرح باشدکه دالیل آلودگی شدید مزارع گندم استان 

های مختلف و کشفارس، حتی بعد از کاربرد علف

های میدانی از مزارع گندم، جدید چیست؟ در بازدید

وحشی )ریکاوری( پس از کاربرد رشد مجدد یوالف

عنوان یک پدیده منحصر به های مختلف، بهکشعلف

-شد مجدد بعد از کاربرد علففرد مشاهده شد. پدیده ر

کش، در هیچ تحقیق مستندی ارائه نشده است. با توجه 

هرز مزارع گندم هایبه این که بازه زمانی کنترل علف

گیرد، در یک دوره طوالنی توسط کشاورزان انجام می

روز -کش بر اساس درجهتواند زمان کاربرد علفمی

جد شد موحشی و پدیده ررشد، بر میزان کنترل یوالف

وحشی تاثیرگذار باشد و آیا در این بازه زمانی، یوالف

های مختلف و میزان رشد مجدد کشکارایی علف

وحشی متفاوت است؟ بنابراین هدف از انجام یوالف

 ها و زمان کاربردکشاین تحقیق، بررسی کارایی علف

روز رشد روی کنترل -ها بر اساس درجهآن

شد مجدد پس از خصوص پدیده روحشی، بهیوالف

 باشد.کش و عملکرد گندم میکاربرد علف

 هامواد وروش

در قالب طرح و این آزمایش به صورت فاکتوریل 

های کامل تصادفی در سه تکرار در دو مزرعه )به بلوک

 ،متر از یکدیگر( در شهرستان مرودشت 1500فاصله 

انجام  1392-1391واقع در استان فارس در سال زراعی 

 دمکش انتخابی گنشامل پنج علف ،گرفت. فاکتور اول

زمان کاربرد چهار  شامل ،( و فاکتور دوم1)جدول 

 زادوکس 19کش در مرحله کش )کاربرد علفعلف

 435زادوکس ) 23رشد، مرحله  روز-درجه 398)

-درجه 502زادوکس ) 29رشد(، مرحله  روز-درجه

 روز-درجه 618زادوکس ) 31رشد( و مرحله  روز

 رشد( بود.
 های انتخابی گندمکشتجاری و میزان مصرف علف ،نام عمومی -1جدول

Table 1- Trade and common names and recommended rates of selective wheat herbicides 
Formulation Rate (g a.i./ha) Herbicide 

EC 10% 64 Clodinafop-propargyl (Topik®) 

EW 7/5% 75 Fenoxaprop-p-ethyl(Puma Super®) 

WG 75% 20 Sulfosulfuron (Apirus®) 
OD 22.5 18 Mesosulfuron(10g/L)+Idosulfuron(2g/L)+ 

Mefenpyr –diethyl(30g/L) (Atlantis®) 

WG 75% 30 Metsulfuron-methyl (75%) + 
Sulfosulfuron (5%) (Total®) 
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مزرعه مورد مطالعه توسط گاوآهن  ،1391در پاییز سال 

دو عدد دیسک  پس ازدار شخم زده شد و برگردان

بالفاصله یک لولر جهت تسطیح انجام  ،عمود برهم

کیلوگرم در هکتار  350 ،گرفت. میزان بذر مصرفی گندم

و رقم پیشتاز بود که با دستگاه سانتریفوژ در مزرعه 

ه سپنج و  ترتیب، بهکرتطول و عرض هر پخش شد. 

وحشی از مزارع یوالف هایبذر ،1390متر بود. در سال 

 هاید و بذرشآوری و تمیز شهرستان مرودشت جمع

 ،زنی بهترسالم انتخاب و جهت شکست خواب و جوانه

گراد به مدت سه هفته در دمای چهار درجه سانتی

(. Sasanfar et al., 2009) شدندیخچال نگهداری 

بوته در  100وحشی بر اساس تراکم یوالف یبذرها

 متریسانتی سهدر عمق  و مترمربع در سطح هر کرت

. آبیاری اولیه در شرایط پاییز ندخاک قرار داده شد

ی )آبیاره اری بهارتوسط آب باران انجام گرفت و آبی

انجام آب سد و چاه  و بادهی از مرحله ساقه ،تکمیلی(

و یک روز انجام شد آبان ماه  25تاریخ  در . کاشتشد

پس از کاشت، آبیاری توسط آب باران انجام گرفت 

(. کاربرد بود مترمیلی 30تا  25)مقدار بارندگی بین 

پاش پشتی ماتابی انجام گرفت ها توسط سمکشعلف

لیتر در هکتار بود. هر کرت  250 ،میزان آب مصرفی و

رداری بو یک قسمت به نمونهشد به دو قسمت تقسیم 

برداری عملکرد و نمونه بههرز و قسمت دیگر علف

ی بردار. نمونهیافتاجزای عملکرد دانه گندم اختصاص 

دو هفته قبل از  وزن خشک(،( وحشیهرز یوالفعلف

صورت به ،از کاشت(روز پس  195برداشت گندم )

 تخریبی ازسطحی معادل یک مترمربع انجام گرفت.

قبل از  ،وحشیبرای اندازه گیری رشد مجدد یوالف

-سانتی 50در  50دو کوادرات ثابت  ،کشکاربرد علف

شمارش  ،های وحشیو یوالفگرفته شد متری در نظر 

تعداد بوته ،کشروز پس از کاربرد علف 45و شدند 

در هر کوادرات  کرده بودند،رشد  دوبارهی که های

و به عنوان رشد مجدد در نظر گرفته شدند شمارش 

هپنج ،کششدند. معیار رشد مجدد بعد از کاربرد علف

 ظاهروحشی های جدیدی بود که از ناحیه طوقه یوالف

 .(1)شکل کردندو تولید پانیکول میشدند می

ی له رسیدگبرداری مربوط به عملکرد نیز در مرحنمونه

. برای عملکرد شدروز پس از کاشت( انجام  208دانه )

ندم دو مترمربع گ ،ایبا در نظر گرفتن اثرات حاشیه ،دانه

و پس از جداکردن دانه از سنبله، مقدار شد برداشت 

های . تجزیه واریانس دادهشدگیری عملکرد دانه اندازه

و مقایسات  SAS9/4توسط نرم افزار  مزرعه،دو 

ای دانکن در سطح گین بر اساس آزمون چند دامنهمیان

 . انجام شددرصد  پنج

 
 کشعلفبعد از کاربرد  وحشییوالفمجدد  رشد  -1شکل 

Figure 1. Re-growth of Avena spp. after herbicide application 

قابل ذکر است که اثر تکرار در مکان به صورت اثر 

( درنظر گرفته شد. با توجه Random Effectتصادفی )

دار بودن اثرات متقابل برای صفات اندازه گیری به معنی

وحشی و عملکرد دانه(، از وزن خشک یوالف  (شده
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جهت تفسیر نتایج اثرات متقابل  دهیروش برش

محاسبه شد.  1روز رشد از معادله  -درجه د.شاستفاده 

های مربوط به حداکثر و حداقل درجه حرارت، از داده

ایستگاه هواشناسی مهرآباد )بخش مرکزی مرودشت( 

در فاصله کمتراز سه کیلومتری مزارع مورد بررسی 

 آوری شد.جمع

GDD = ( 
Tmax+Tmin

2
 ) − Tbase      1معادله  

: حداکثر درجه حرارت خاک در maxTدر این معادله، 

: حداقل درجه حرارت خاک minTمتری، الیه پنج سانتی

: دمای پایه )صفر baseTمتری و در الیه پنج سانتی

 باشد.وحشی میهرز یوالفبیولوژیک( علف

 نتایج وبحث

-وحشی بعد از کاربرد علفرشد مجدد یوالف

 کش)ریکاوری(

روز رشد، بیشترین درصد رشد -درجه 398 در زمان

کش فنوکساپروپ پی اتیل تعلق داشت مجدد به علف

-ها از لحاظ آماری اختالف معنیکشکه با سایر علف

کش، (. بعد از این علف2داری داشت )شکل 

پروپارژیل دارای -سولفوسولفورون و کلودینافوپ

بیشترین رشد مجدد بودند که در یک گروه آماری قرار 

روز -درجه 435کش در گرفتند. در شرایط کاربرد علف

کش سولفوسولفورون + مت رشد، بین دو علف

سولفورون متیل و مزوسولفورون + یدوسولفورون برای 

داری وحشی، اختالف معنیدرصد رشد مجدد یوالف

مشاهده نشد و در یک گروه آماری قرار گرفتند 

-رجهد 502کش در (. در شرایط کاربرد علف2)شکل

-روز رشد، بیشترین درصد رشد مجدد در تیمار علف

کش فنوکساپروپ پی اتیل مشاهده شد که با سایر 

داری داشت. درصد رشد ها اختالف معنیکشعلف

درصد و این در حالی بود که  85مجدد در این تیمار، 

کش سولفوسولفورون و در شرایط کاربرد علف

 72یب ترتهفنوکساپروپ پی اتیل، درصد رشد مجدد، ب

(. در شرایط 2دست آمد )شکلدرصد به 90/72و 

روز رشد، درصد -درجه 618کش در زمان کاربرد علف

پروپارژیل، -های کلودینافوپکشرشد مجدد در علف

ترتیب سولفوسولفورون و فنوکساپروپ پی اتیل به

درصد بود و این در حالی است  60/79و  5/86، 30/83

ولفوسولفورون + مت کش سکه در تیمارهای علف

سولفورون متیل و مزوسولفورون + یدوسولفورون در 

 80/66ترتیب همین زمان کاربرد، درصد رشد مجدد به

 (. 1درصد بود )شکل 5/56و

 
ترتیب معادل مراحل رشد، بهروز  -درجه 618و  502، 425، 398) ربردهای کاو زمان یکشاثر تیمارهای مختلف علف -2شکل 

 وحشی( بر درصد رشد مجدد یوالفمرحله زادوکس 31و  29، 23، 19
Figure 2. Effect of different herbicides and their application times (398, 435, 502 and 618 growth degree day (GDD),equal to 

19, 23, 29, 31 Zadoks stages, respectively) on wild oat regrowth percentage 
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( گزارش کردند که Zand et al., 2011) زند و همکاران

+ سولفوسولفورون  سولفورون متیلکش متعلف

های درصد توده 80)توتال( توانسته است بیشتر از 

حتی را کنترل کند.  وحشیحساس و مقاوم یوالف

های متفاوت وحشی با مکانیسمیوالفهای بیوتیپ

-مقاومت )تغییر محل هدف یا افزایش متابولیسم علف

سولفورون متیل+ های متکشکش(، توسط علف

سولفوسولفورون و مزوسولفورون+ یدوسولفورون 

 .اندخوبی کنترل شدهبه

 وحشیوزن خشک یوالف

ی صورت اثرات برشمقایسه میانگین اثرات متقابل به

 19رشد )مرحله  روز-درجه 398که در زمان  نشان داد

وحشی(، کمترین برگی یوالف 10-8مرحله  -زادوکس

کش وحشی در تیمار علفوزن خشک یوالف

-مزوسولفورون + یدوسولفورون مشاهده شد و با علف

کش سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل اختالف 

کش (. بین سه علف3داری نداشت )شکل معنی

پروپارژیل و -ون، کلودینافوپسولفوسولفور

روز -درجه 398فنوکساپروپ پی اتیل در زمان کاربرد 

داری مشاهده زادوکس(، اختالف معنی 19رشد )مرحله 

-درجه 502و  435های کاربرد نشد. همچنین در زمان

زادوکس( و آواخر  23زنی)روز رشد )مراحل پنجه

زادوکس(، کمترین وزن خشک  29زنی )مرحله پنجه

های کشوحشی به علفهرز یوالفعلف

سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل و 

(. 3مزوسولفورون + یدوسولفورون تعلق داشت )شکل 

روز -درجه 618ها در زمان کشدر شرایط کاربرد علف

دهی(، بیشترین مرحله ساقه -زادوکس 31رشد )مرحله 

وحشی در تیمارهای ز یوالفهروزن خشک علف

 پروپارژیل، سولفوسولفورون و-کلودینافوپ یکشعلف

فنوکساپروپ پی اتیل مشاهده شد. همچنین نتایج نشان 

 روز-درجه 618کش در ط کاربرد علفداد که در شرای

کش مزوسولفورون + یدوسولفورون، دارای رشد، علف

کش کنندگی بیشتری نسبت به علفکنترل

ن یسولفوسولفورون + مت سولفورون متیل بود و از ا

روز رشد، بین سولفوسولفورون -درجه 618رو در زمان 

 + مت سولفورون متیل و مزوسولفورون +

داری مشاهده شد )شکل یودوسولفورون، اختالف معنی

(. بر اساس آزمایشی که توسط اسکورسونی و 3

( در آرژانتین انجام Scursoni et al., 2011همکاران )

 40و  30 هایکش پینوکسادین در غلظتگرفت، علف

گرم در هکتار، فنوکساپروپ پی اتیل و کلودینافوپ 

رز هپروپارژیل دارای بیشترین درصد کنترل بر علف

بودند. بهترین زمان  (Avena fatua)وحشی بهاره یوالف

ی زنوحشی در ابتدای پنجههرز یوالفهایکنترل علف

ها، انتخاب دز کشبود و جهت افزایش اثرگذاری علف

تواند بسیار مهم تلقی شود برد میو زمان کار

(Scursoni et al., 2011 .) 

های بازدارنده اسیدهای چرب، در کنترل کشعلف

هرز هرز یوالف موفق نبودند و مقاومت علفعلف

ن تواند دلیل آکشی میوحشی به این گروه علفیوالف

کش های گندم، علفکشبرگباشد. در بین باریک

ی پ )تاپیک( و فنوکساپروپ پروپارژیل-کلودینافوپ

ش کبرگترین باریکعنوان مهم)پوماسوپر(، به اتیل

 80های اخیر و دهه مزارع گندم کشور در طی سال

-کشاند. دلیل این امر، باالبودن کارایی علفمطرح بوده

های مهم مزارع گندم شامل برگدر کنترل باریک ها

 واش و چچم گزارش شده استوحشی، خونییوالف

(Baghestani et al., 2007باتوجه به این .) که این

ها سالیانه در بیش از یک میلیون هکتار از کشعلف

مزارع گندم کشور به صورت پیوسته مصرف شده است، 

های مزارع های بسیاری از مقاومت باریک برگگزارش

وحشی در سراسر کشور به ویژه گندم خصوصًا یوالف

ش مطرح شده است کاستان فارس به این علف
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(Benakashani et al., 2006و از کارایی این علف )

وحشی کاسته شده است. ها در کنترل یوالفکش

-ها در برابر علفکشکه کارایی این علفهمچنین این

های جدید که برای گندم معرفی و ثبت شده است، کش

تر گزارش شده است های هرز، پایینبرای کنترل علف

(Baghestani et al., 2007.) 

 

 
 

ترتیب معادل مراحل روز رشد، به -درجه 618و  502، 425، 398های کاربرد )کشی و زماناثر تیمارهای مختلف علف -3شکل 

 وحشی( بر وزن خشک یوالفمرحله زادوکس 31و  29، 23، 19

Figure 3.Effect of different herbicides and their application times (398, 435, 502 and 618 growth degree day (GDD), equal to 

19, 23, 29, 31 Zadoks stages, respectively  ( on wild oat biomass 

 

 ,.Foroozesh et alبا این وجود، فروزش و همکاران )

داری بین کاربرد ( گزارش کردندکه اختالف معنی2011

  + های جدید نظیر مزوسولفورونکشعلف

 + سولفورون متیلیدوسولفورون متیل سدیم و مت

ارژیل پروپ-کش کلودینافوپسولفوسولفورون با علف

وحشی در منطقه زرقان استان فارس در کنترل یوالف

چند منطقه دیگر کشور نظیر وجود ندارد؛ هر چند در 

کش کرمانشاه، شهریار و ورامین، این دو علف

)سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل و 

ی بر ترمزوسولفورون + یدوسولفورون( کنترل مناسب

-کش کلودینافوپوحشی نسبت به علفیوالف

-کش کلودینافوپپروپارژیل از خود نشان دادند. علف

 ایی باالیی نسبت به دیگرپروپارژیل به تنهایی، کار

وحشی در مناطق های گندم در کنترل یوالفکشعلف

 Foroozesh etکرمانشاه، شهریار و ورامین نداشت )

al., 2011).  

 عملکرد دانه گندم

روز رشد، -درجه 398ها در کشدر زمان کاربرد علف

به  (در هکتار کیلوگرم 5081بیشترین عملکرد دانه )

ون + مت سولفورون متیل کش سولفوسولفورعلف

تعلق داشت، در حالی که کمترین عملکرد دانه در تیمار 

 2679کش مزوسولفورون + یدوسولفورون )علف

(. در کل نتایج 4کیلوگرم در هکتار( مشاهده شد )شکل 

روز -درجه 398نشان داد که بجز زمان کاربرد اول )

های سولفوسولفورون + مت کشرشد(، علف

و مزوسولفورون + یدوسولفورون، سولفورون متیل 

ا داشتند. هکشعملکرد دانه بیشتری نسبت به سایر علف

-های کلودینافوپکشمیزان عملکرد دانه در علف
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پروپارژیل، سولفوسولفورون و فنوکساپروپ پی اتیل 

روز رشد( -درجه 398ها )به جزء زمان در تمامی زمان

های کشدارای مقدار کمتری نسبت به علف

فوسولفورون + مت سولفورون متیل و سول

(. دلیل 4مزوسولفورون + یدوسولفورون بود )شکل

توان به افزایش وزن خشک کاهش عملکرد دانه را می

وحشی در این تیمارها نسبت داد. هرز یوالفعلف

کش مزوسولفورون + یدوسولفورون در کاربرد علف

روز رشد(، منجر به -درجه 398زادوکس ) 19مرحله 

سوزی شدید گندم شد. دلیل این کاهش عملکرد  گیاه

کش در شرایط تنش رطوبتی توان به اثر علفدانه را می

نسبت داد که در این مرحله و با توجه به عدم بارندگی، 

گیاه سوزی شدید مشاهده شد. از طرف دیگر در مرحله 

درجه روز رشد(، وجود بارندگی در  435زادوکس ) 23

ها و کشفزایش کارایی علفاوایل اسفند منجر به ا

کش مزوسولفورون + همچنین کاهش خسارت علف

 یدوسولفورون شد.

( و برین Johnson & Young, 2003) جانسون و یانگ 

( دریافتند که کاربرد Brain et al., 1999و همکاران )

کش در شرایط استرس، منجر به کاهش عملکرد علف

 کشتجزیه علفشود و دلیل این کاهش را در گندم می

توسط گندم در شرایط استرس بیان کردند. افزایش دما 

کاهش سرعت  کش ومنجر به افزایش انتقال علف

کش توسط گیاه و سرانجام خسارت به تجزیه علف

(. لیدن و David & AL-Khatib, 2004شود )گندم می

( گزارش کردند که Leaden et al., 2007) همکاران

واده سولفونیل اوره از جمله های خانکشکاربرد علف

مت سولفورون به تنهایی و در ترکیب با توفوردی، 

شود که این درصد می 39سبب کاهش محصول تا 

کش با کاهش محصول، به علت اثرات متقابل علف

-باشد و از طرف دیگر، کاربرد علفشرایط محیطی می

های این خانواده در مرحله دو تا سه برگی، سبب کش

شود. کیلی و کاهش عملکرد در گندم می نکروز شدن

( دریافتند که زمانی Kelley & Peeper, 2003و پیپر )

هرز بروموس کوچک باشد، نسبت به زمانی که که علف

شود و درجه تر کنترل میبزرگ شده است، راحت

حرارت پایین ممکن است که میزان کنترل بروموس را 

بروموس به هرز کاهش دهد و بهترین زمان کنترل علف

روز پس از کاشت  42تا  21رویشی را بین صورت پس

به دست آوردند و هرچه زمان روزهای پس از کاشت 

هرز بروموس افزایش یافت، میزان جهت کنترل علف

رل شان داد که اگر کنتن کنترل نیز کاهش یافت. نتایج

روز پس از کاربرد  42تا  21هرز بروموس بین علف

کاهش عملکرد دانه بین پنج تا کش انجام گیرد، علف

روز پس از  168درصد خواهد بود و اگر کنترل  10

کاشت صورت گیرد، میزان کاهش عملکرد دانه گندم، 

درصد خواهد بود؛ همچنین نتیجه گرفتند که اگر  60

روز پس از کاشت انجام گیرد، با  164کنترل بروموس 

 درصدی، میزان عملکرد دانه 80توجه به درصد کنترل 

تری کش روی گندم، کاهش شدیدبه دلیل اثر علف

 (.Kelley & Peeper, 2003خواهد داشت )
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ترتیب معادل مراحل روز رشد، به -درجه 618و  502، 425، 398های کاربرد )و زمان شیکاثر تیمارهای مختلف علف -4شکل 

 بر عملکرد دانه گندم (مرحله زادوکس 31و  29، 23، 19

Figure 4. Effect of different herbicides and their application times (398, 435, 502 and 618 growth degree day (GDD), equal to 

19, 23, 29, 31 Zadoks stages, respectively) on wheat grain yield 

 کلیگیری نتیجه

ای هکشنتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین علف 

ها جهت کنترل انتخابی و همچنین زمان کاربرد آن

داری وجود داشت. کاربرد هرز، اختالف معنیهایعلف

های مزوسولفورون + یدوسولفورون و کشعلف

کنترل  دلیلسولفوسولفورون + مت سولفورون متیل، به

صیه ها توکشسایر علفوحشی نسبت به بهتر یوالف

کش مزوسولفورون شود. از طرف دیگر، کاربرد علفمی

+ یدوسولفورون، بسیار تحت تاثیر عوامل اقلیمی بود و 

در صورت مهیا نبودن شرایط آب و هوایی )رطوبت و 

عدم بارندگی و همچنین کاهش درجه حرارت(، اثر 

بازدارندگی شدیدی روی گندم دارد و بایستی در این 

د دقت کافی صورت گیرد. رشد مجدد مور

عنوان یک کش، بهوحشی پس از کاربرد علفیوالف

پدیده خاص نشان داد که با تاخیر در زمان کاربرد 

یابد و با توجه به رشد ها، افزایش میکشتمامی علف

وحشی، انتظار می رود که منجر به کاهش مجدد یوالف

افزایش عملکرد دانه شود و از طرف دیگر، احتماال 

وحشی در سال آینده را به هرز یوالفبانک بذر علف

 دنبال دارد.

ت ها تاثیر گذار اسکشزمان کاربرد نیز بر کارایی علف

کش به تأخیر بیفتد، میزان و هرچه زمان کاربرد علف

وحشی کنترل کاهش خواهد یافت، رشد مجدد یوالف

یابد و در نتیجه عملکرد دانه نیز کاهش افزایش می

 23شدیدی خواهد داشت، با توجه به نتایج در مرحله 

ها کشکاربرد علف زنی(،زادوکس )پنجه

یدوسولفورون و سولفوسولفورون +  )مزوسولفورون +

ذکر  تر باشد. قابلتواند مناسبمت سولفورون متیل( می

زادوکس، با فراهم بودن نسبی  19است که در مرحله 

رت مناسب(، شرایط محیطی )بارندگی و درجه حرا

تواند جهت کنترل مناسب های فوق میکشکاربرد علف

 وحشی توصیه شود. یوالف
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