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 چکیده
 اسيتان آزمایشيی در   ،گندمزار هرز یها علف( کنترلکش برای مدیریت و مهار ) برگ های دومنظوره و پهن کش علفط اختالبررسی کارایی منظور به

. تیمارهيای آزميایش شيامل کياربرد     اجيرا شيد   چهيار تکيرار   بيا های کامل تصيادفی   قالب طرح بلوكدر  1393-1394سال زراعی کرمانشاه در 

، بروموکسيینیل + ام سيی پيی آومزوسيولفورون     آ پی سی توفوردی+اممفن پایردی اتیل،  های مزوسولفورون متیل+ آیودوسولفورون متیل+ کش علف

طيور مخليوط بيا یکيدیور بودنيد.نتایج نشيان داد،        های متفاوت و هميین  متیل+ آیودوسولفورون متیل+ دیفلوفنیکان + مفن پایردی اتیل، در میزان

آ(، نسبت به تیمارهيای منفيرد    پی سی مفن پایردی اتیل( همراه با )بروموکسینیل + امتیمارهای اختالط )مزوسولفورون متیل+ آیودوسولفورون متیل+ 

 100تيا  74هيای هيرز را بيین     های هرز تاتاری، بی تی راخ، گلرنگ وحشی و خردل وحشی داشتند و تراکم این عليف  آن تأثیر مناسبی روی علف

درصد مهار کردند. کاربرد مخلوط )مزوسولفورون  73تا  40های هرز را بین  لفها، ع کش که تیمارهای منفرد این علف یدرحالدرصد کاهش دادند. 

باعث افزایش عملکرد داني    25/1+ 5/0و  25/1+ 25/0های  آ( به میزان پی سی متیل+ آیودوسولفورون متیل+ مفن پایردی اتیل( و )بروموکسینیل + ام

هيای   درصد( کیلوگرم در هکتار و افزایش وزن هزاردان  گندم به ترتیب بيه میيزان   158) 2031درصد( و  155) 1927های  گندم به ترتیب به میزان

 پاشی شدند. درصد( گرمنسبت به تیمار شاهد بدون سم 198) 145درصد( و  198) 144
 

 

 .تراکم، عملکرد دانه، وزن خشکآ،  پی سی بروموکسینیل + ام: کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 

In order to the effectiveness of tank mix application of dual and broadleaf herbicides to control weeds, a field 

experiment was conducted at the Islamabad research station, Kermanshah, Iran, during 2014-2015. Treatments 

consisted of the application of (Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + Mefenpyr diethyl), (2,4D + 

MCPA), (Bromoxynil + MCPA) and (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl + Diflufenican + Mefenpyr 

diethyl) at different rates and tank mixing together.Treatments were arranged in a randomized complete block 

design with four replications.Results indicated that tank mix application of (Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron 

– methyl + Mefenpyr diethyl) in combination with(Bromoxynil + MCPA)desirable controlled C. pycnocephalus, 

G. tricornutum, C. oxycanta and S. arvensisand reduced their density between 74% to 100% compared to control 

without spraying, while the single treatments controlled these weeds between 40% to 73%.Application of tank mix 

(Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + Mefenpyr diethyl) in combination with (Bromoxynil + MCPA)at 

rates 0.5 + 1.25 and 0.25 + 1.25 increased wheat grain yield at rates1927 (155%) and 2031 (158%)kg/ha 

respectively, compared to control without spraying, as well as weight of 1000 grainincreased at rates 44 (198%) 

and 45 (198%) gr respectively. 
 

Keywords: Bromoxynil + MCPA, Density, Grain yield, dry weight. 
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 مقدمه

ههای   برتهری  به  دییه   های هرز در مقایسه  بها دنه       علف

به  شهمار   تهری   اکوفیزیویوژیکی در اغلب موارد رقیب قهوی 

هها در دنه مزار بها     آن (کنتهر  م یریت و مههار ) و  آین  می

ای  به  مه یریت ویه ه    زیرارو است   های خاصی روب دشواری

ههای   دونه  . برخهی از  (Montazeri et al., 2005) نیهاز دارد 

 ی از جمل  بروز مقاومت، یا چنب  دالی  برگ دن مزار،  پهن

کهش و یها    هها بها کهاربرد علهف     رش  آن ةدور نبود هماهنگی

، بنهابراین  شون  کش، مهار نمی خارج بودن از طیف تأثیرعلف

 دشهوار اسهت   دن مزاردر  برگ پهنهرز  یها علفکام   مهار

(Zand, 2007). 
Montazeri((1995 های خود اظهار  سیدر نتایج برر

بنورون متی  )درانستار( با  کش تری برگ مخلوط پهن کرد،

م یریت و تاپیک( اثر افزایشی در پارژی  )کلودینافوپ پرو

خرد  وحشی و یوالف وحشی در  های هرز مهارعلف

در  ،آزمایش دیگری عنوان ش نتایج در .رددا دن مزار

 آ پی سی ا توفوردی+  کش علفصورت اختالط دو 

الز  است ک  میزان  دن مزارکلودینافوپ پروپارژی  در با

ة در  ماد 96در  ب   64کلودینافوپ پروپارژی  از کاربرد

 (.Baghestani, 2011) در هکتار افزایش یاب  ثرهؤم

اختالط  یهم کاهاثر  رزمینۀد ش ه انجا های  شآزمای

مزوتریون و آترازین  کش علفنیکوسویفورون با دو  کش علف

نیکوسویفورون توسط  کش علفمیزان جذب  ،دنشان دا

روباهی  هرز د  علفروی برگ، هفت روز پس از اعما  تیمار 

مورد  کش علفبیشتر از تیمار مخلوط نیکوسویفورون با دو 

. در یک بررسی در استان ((May et al., 2009 اشاره است

بنورون متی  + توفوردی  های تری کش یرستان اختالط علف

ن متی  در اختالط با مزوسویفورون متی  + بنورو و تری

سویفوسویفورون )توتا ( ب  نسبت کاربرد منفرد این 

درص   91و  98ها تأثیر بهتری داشت  و ب  ترتیب  کش علف

 ,.Ahmadi et alبرگ را مهار کرده است ) های هرز پهن علف

اکسی فلورفن و ناپروپرومای   کش علفاختالط دو (. 2013

 را افزایش داد یفرنگ توتهای  میوه درص  وزن 20تا 

(Gilreat & Santos, 2005)  سبب افزایش این اختالط و

 یفرنگ توت های هرز علف  مهار در کش علفهر دو  ییکارا

دسترش در یک بررسی، با استفاده از م   .ه است ش

، دریافتن  ک  کش علفمقاو  ب   های هرز علف جمعیت

اختالط  با کش علفو احتما  دسترش مقاومت ب  یک یا د

 صورت ب  هرسای  کش علف)ادر هر دو  پاش سم مخزنرون د

 کش علفک   یهنگامشون ( نسبت ب   کاربرده ب مخلوط 

، شون  یمکار برده   چن ین سا  ب م تمتناوب در  طور ب 

رهیافت اختالط (. Diggle et al., 2003) استضعیف بسیار 

ک   هنگامی بر این پای  استوار است ک  ها کش علف

شون ، مستق  از هم  کار برده می  همزمان ب ها کش علف

کش  علف .(Schuster et al., 2008) کنن  عم  می

(، Sinapis arvensis) یخرد  وحشمهار در  آ ا برومایسی  

(، خاکشیرب   Goldbachia laevigataناخنک )

(Erysimum sp.( سلمک ،)Chenopodium album و )

خوبی داشت   ییکارا( Polygonum aviculareبن  ) هفت

آ و بروموکسینی  روی  یپ سی ثیر ا أت وساز ساختچون .است

، امکان ایجاد رو ینادیاهان متفاوت بوده و چن دان  است، از 

 Zand) شود بینی می کمتر پیش هرز یها علفمقاومت در 

et al., 2012; Mousavi, 2012; Vencill, 2002). کش  علف

کش مزوسویفورون متی  ب  میزان  س  علفاتللو مخلوط 

دوسویفورون متی  س یم ب  میزان ویآدر  در ییتر،  5/7

در  در ییتر   50در  در ییتر و دیفلوفنیکان ب  میزان  5/2

ییتر در هکتار  1تا  8/0کش ب  میزان  این علف. است

های  علفمهار قادر ب   شود. اتللو استفاده می دن مزاردر

 Stellaria(، دن مک ).Poa spp) چمن مانن هرزی 

mediaۀ(، بابون ( وحشیAnthemis cotula سیزاب ،)

(Veronica persica( بنفش  وحشی ،)Viola arvensis ،)

 Senecioپیر ) (، زیفPapaver rhoeasشقایق وحشی )

vulgaris( غربیلک ،)Lamium spp. کیس  کشیش ،)

(Capsella bursa-pastoris)، تی بی (راخGalium aparine )

 پایۀبر  .(Anonymus, 2016) استو کلزای خودرو 

 بوده و نیز( Baghestani, 2013انجا  یافت  ) های آزمایش

 ،های هرز خاکشیر، شلمی، د  دن  ، تاتاری توانست علف
مهار کن  و مهار درص   80راخ و کاهوك را بیش از  تی بی

 Lepyrodiclis holosteoidesارشتۀ خطایی ) علف هرز

Fenzl. و پیچک صحرایی )(Convolvulus arvensis) 

کش ضعیف ارزیابی ش  ویی غربیلک را در  توسط این علف

طور کارایی مطلوبی روی مهار  ینهمح  متوسط مهارکرد، 

است  دومنظورهکش انتخابی  دره ن اشت. آتالنتیس علف  جو

کنن ة مفن پایر دارد ک  موجب باال رفتن خاصیت  و ایمن
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 .Sهای هرز خرد  وحشی ) شود. علف یمن انتخابی آ

arvensis( دن مک ،)S. media( ماشک ،)V. sativa ،)

 Silybum(، خار مریم )Brassica napusکلزای خودرو )

marianum( شقایق ،)Papaver rhoeas( ترشک ،)Rumex 

spp.( تربچۀ وحشی ،)Rapistrum rugosum ی خوب ب (، را

حا  دزارش  یندرع(. Baghestani, 2013کن  ) یممهار 

درص (، 17) ضعیفی روی غربیلک کش تأثیر علفاین ش ه، 

درص (، ارزن وحشی  31درص (، جودره )25)  خاکشیرطبی

 درص ( دارد 24هرز ) های دیگرعلفدرص ( و  59)

(Malekian & Ghadiri, 2016).  میها کش علفاختالط

 زمان  تمرا ب  تأخیر بین ازد و  ها کش علفتوان  مقاومت ب  

و این  افزایش ده ها  زراعتدر نیز را  ها کش علفاستفاده از 

شون   مقاو  می سرعت ب هایی ک   کش مسئل  در علف

این پ وهش با  .(Wruble & Gressel, 1994)اهمیت دارد

با  دومنظورههای  کش علفاختالط  ییکاراه ف افزایش 

 هرز یها علفمهار های رایج در  کش برخی پهن برگ

 کشور انجا  ش . مزاردن 
 

 ها مواد و روش

در ایسههتگاه  1394-1395ایههن آزمههایش در سهها  زراعههی  

در کرمانشهاه اجهرا شه . ایهن     غرب  آباد اسال تحقیقات آبی 

دقیقه  و طهو     7درجه  و   34ایستگاه در عرض جغرافیایی 

دقیقه  و ارتفهاا از سهطر دریها      28درجه  و   46جغرافیایی 

آن  ۀمیانگین بارنه دی سهاییان   متر قرار درفت  است و 1346

 د.  داریو   رسی. بافت خاك سیلت متراست میلی 538

تیمار در چهار تکرار در قایهب طهر     19آزمایش شام  

های کام  تصادفی اجرا ش . تیمارها ب  شهر  جه و     بلوك

 هستن .1
 

 . تیمارهای آزمایشی1ج و  
Fig 1. Treatments 

 

Rate (lit/ha) Treatment  

1.5 Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + Mefenpyr diethyl 1. 

1.5+0.5 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) + (2,4D + MCPA) 2. 
1.5+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) + (2,4D + MCPA) 3. 

1.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) 4. 

1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) + (2,4D + MCPA) 5. 
1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) + (2,4D + MCPA) 6. 

1.5+0.5 (Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) + (bromoxynil + MCPA) 7. 

1.5+0.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) + (bromoxynil + MCPA) 8. 
1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl) + (bromoxynil + MCPA) 9. 

1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr diethyl )+ (bromoxynil + MCPA) 10. 

1.5 (Bromoxynil + MCPA) 11. 
1.5 (2,4D + MCPA) 12. 

1.5+0.5 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + Mefenpyr diethyl)+ (2,4D + MCPA)) 13. 

1.5+0.5 Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + Mefenpyr diethyl) + (Bromoxynil + 
MCPA)) 

14. 

1.5 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + Mefenpyr diethyl) 15. 

1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + Mefenpyr diethyl) + (2,4D + MCPA)) 16. 
1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + Mefenpyr diethyl) + (Bromoxynil + 

MCPA)) 
17. 

1.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + Mefenpyr diethyl)) 18. 

- Hand weeding 19. 

 

 یزنه  پنجه  اواسهط  ۀ در مرحل کشی علفتیمارهای  همۀ

( اعمهها  شهه . زادوکههس23رشهه ی بهها کهه   ۀدنهه   )مرحلهه

تجهارتی در   ةمیزان ماد پایۀش ه در باال بر   اشارههای  میزان

ی مورد آزمایش در ها کش فهای عل وی دیهکتار بود. برخی 

عملیات آماده کردن زمین شام   آورده ش ه است. 2ج و  

انجها  شه .    1393شخم، دیسک و تسطیر در پهاییز سها    

کیلههودر  در هکتههار  300 کههود مههورد نیههاز پایهه  شههام  

 150کیلهههودر  در هکتهههار در هنگههها  کاشهههت و150اوره،

و  زنهی  صورت سهرك در اواخهر پنجه     کیلودر  در هکتار ب  

کیلودر  سوپرفسفات پخهش شه .    150 آغاز ساق  رفتن( و

متر در  8× 3ها  بود. ان ازة کرت DN11 ش ه کشترقم دن   

هر کرت از یحها  طهویی    ،ارزیابی بهتر نظر درفت  ش . برای

پاشی  قسمت باالیی هر کرت سمش  و ب  دو قسمت تقسیم 

ت ش  و قسم شاه  آن کرت در نظر درفت   عنوان ب نش ه و 

متر  6/0ها از یک یگر  کرت ۀ. فاصلش پایین آن اعما  تیمار 

. عملیهات  ش متر در نظر درفت   2ها نیز  بین بلوك ۀو فاصل

 ههرز  های علف. ش انجا   1393 آبان ماه16در دن   کاشت 

کهش کلودینهافوپ    باریک برگ بها اسهتفاده از باریهک بهرگ    
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ر در ییته  میلهی  800 پروپارژی  )تاپیهک( به  میهزان معهاد     

در تیمارهای توفوردی و برو مایسی  ا  آ ک  قهادر به    هکتار 

پاشی بها   عملیات سم نیستن  مهار ش ن . ها برگمهار باریک 

مجهز ب  ناز   MATABIپشتی  شارژیپاش  استفاده از سم

 300و با میزان مصهرف آب   بار 8/2خروجی فشار  باای  شره

 .  ش ییتر در هکتار انجا  

 
 های مورد استفاده در آزمایش کش های علف وی دی .2ج و  

Table 2. Characteristics of herbicides used in experiment 
Common name Commercial name Mode of action Formulation 

Mesosulfuron+Idosulfuron+Mefenpyr Atlantis ALS inhibitor OD1.2% 

2, 4D+ MCPA U46 Cambi fluid Synthetic auxin SL72% 

Bromoxynil + MCPA Bromicide MA inhibitorPSII   + Synthetic auxin EC40% 

Mesosulfuron+Idosulfuron+Diflufenican+Mefenp

yr 

Othello inhibitorALS   + Pigment synthesis 

inhibitor 

OD%6 

 

رفت   کار   های ب کش علف آسیبارزیابی میزان  منظور ب 

 یشنهادیهی چشمی با استفاده از روش پد روی دن   نمره

شورای تحقیقاتی اروپا )ارزیابی چشمی با روش استان ارد 

(EWRC))30  ی کش علفپس از اعما  آخرین تیمار روز

ک  با رفتن در بین دو کرت شاه  با  صورت ینب . ش انجا  

 ومقاب  آن، وضعیت دن   در د ةش  و کرت تیمار علف هرز

مزبور با هم ارزیابی  کش علف  کرت از یحا  واکنش ب

 (.Sandral et al. 1997) (2)ج و   ش ن 

از دو ردیف وسط هر کرت ک   های هرز علف برداری نمون 

پاشی  و نیم  سم هرز یها علفشام  نیم  شاه  آیوده ب  

های  دذاری  (کوادراتچهاردوش )با استفاده از و ش ه 

 ییجا در چهاردوش. ش متر انجا   سانتی 50×50تصادفی 

درفت و در کرت باش  قرار  هرز یها علفک  معرف جمعیت 

اثر حاشی  در نظر  عنوان ب متر او  هر کرت  سانتی 25

در آون قرار داده ش  و  ش ه یدردآورهای  نمون  .ش درفت  

ساعت با استفاده از ترازوی دقیق دیجیتایی  72پس از 

ب  شاه  درص  کاهش نسبت  صورت ب ها  ش ن . داده توزین 

در پایان همچنین  ن .تجزی  ش محاسب  و  یپاش سمب ون 

اجزای عملکرد برخی از صفات تعیین  برایفص  رش  

 دهشمار( هزاردان و وزن  شمار سنبل  در هر بوت عملکرد )

پاشی ش ه و  دو قسمت کرت )سمتصادفی از هر  طور ب بوت  

لکرد تیمارها بر عم تأثیرتعیین  برای( برداشت ش . آیوده

ن رسی دی فیزیویوژیکی از ب  دست آم دن   پس از  ۀدان

و درص  افزایش عملکرد  آم ه عم  ب دیری  محصو  نمون 

اع اد باالتر محاسب  ش .دان  در واح  سطر نسبت ب  شاه  

ها نسبت ب   بیانگر افزایش درص  مقادیر ع دی آن 100از 

 ۀتجزی از آزمایش پس از آم ه دست ب های  داده .شاه  است

پیش . میانگین ش ن  ۀآزمون دانکن مقایس پایۀواریانس بر 

ها از  از انجا  تجزیۀ واریانس برای تعیین نرما  بودن داده

استفاده ش  برای  )کویمودروفاسمیرنوف(مان ه  آزمون باقی

آن دست  از متغیرها ک  نرما  نبودن  تب ی  جذر ریشۀ دو  

 استفاده ش . SASافزار  راز ن برای تجزیۀداده هااعما  ش . 

 

 نتایج و بحث

آزمایش شام  تاتاری، بی تی  ۀغایب در منطق های هرز علف

 . (3)ج و   راخ، دلرنگ وحشی و خرد  وحشی بودن 
 

 برگ پهنهای هرز علفتراکم 

 از تراکم آم ه دست ب های  واریانس داده ۀنتایج تجزی

 تاتاری، هرز یها علفتراکم  ،نشان داد هرز یها علف

داری  معنی طور ب وحشی  راخ، دلرنگ وحشی و خرد  تی بی

 (.4) ج و  کرددر حضور تیمارهای مختلف آزمایش تغییر 

 علف هرزدرص های کاهش تراکم میانگین  ۀمقایس

توسط آزمون دانکن  پاشی، تاتاری نسبت ب  شاه  ب ون سم

کاربرد  علف هرزاین  برای مهاربهترین تیمار  ،نشان داد

ب   آ برومایسی  ا ی آتالنتیس + ها کش علفمخلوط 

 مهارک  سبب  استییتر در هکتار  25/0+  25/1 های یزانم

 a-1شک  نسبت ب  شاه  ش  ) علف هرزدرص ی این  100

ی آتالنتیس ها کش علف(. تیمارهای وجین دستی و کاربرد 

+  5/1ییتر در هکتار، آتالنتیس  5/0 آ برومایسی  ا +  25/1

+  5/1ییتر در هکتار، آتالنتیس  25/0 آ برومایسی  ا 

توفوردی + +  25/1ییتر در هکتار، اتللو  5/0 آ برومایسی  ا 

توفوردی +  +  5/1ییتر در هکتار، آتالنتیس  25/0 آ پی سی ا 

 آ برومایسی  ا +  5/1ییتر در هکتار و اتللو  25/0 آ پی سی ا 

بوده  دروه همش ه در باال یادییتر در هکتار نیز با تیمار  5/0

آماری ن اشتن  و ب  ترتیب سبب کاهش  دار معنیو اختالف 
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درص  تراکم  88و  85/88، 44/90، 92، 81/97، 100

توفوردی + تاتاری ش ن . همچنین تیمارهای کاربرد 

 5/1، اتللو ب  میزان در هکتارییتر  5/1ب  میزان  آ پی سی ا 

 ب  ترتیب ر هکتارییتر د 25/1هکتار و اتللو ب  میزان  ییتر در

ترین  ضعیف، هرز علفدرص  کاهش این  62 و 59، 55 با

 (.a-1 شک ) بودن  هرز علفاین  مهارتیمارها در 

 
 آزمایشی  ۀهای هرز موجود در مزرع . ترکیب علف3ج و  

Table 3. Weed composition of the experimental field 

 

 

  

 

 یپاش سمروز پس از  30های هرز  . تجزی  واریانس درص  کاهش جمعیت علف4ج و  

Table 4. Analysis of variance based on percent weed population reduction 30 days after treatment  
S. arvensis C. oxycantha G. tricornutum C. Pycnocephalus Degree of freedom S. O. V 

37.831 ns 310.98 ns 441.868 ns 148.39ns 3 Replication 

792.046* 1159.227** 705.697** 771.36** 18 Herbicide 

124.899 109.856 101.681 2551.029 54 Error 

9.76 14.7 14.52 14.31  CV% 

 ns درص  1و  5دار در سطر احتما   یمعنداری،  یمعن، * و** ب  ترتیب نبود 

ns, * and **: no significant and significant at 5 and 1% levels of probability, respectively 
  

 ،راخ تهی  بهی  علهف ههرز  ها برای مههار  ترین تیمار مناسب

ایسهی   بروم+  25/1ی آتالنتهیس  ها کش علفکاربرد مخلوط 

ش ه یادبود. تیمار  مهاردرص   94ییتر در هکتار با  25/0 آ ا 

ییتهر در   5/0+ بهرو مایسهی     25/1با تیمارههای آتالنتهیس   

ییتههر در هکتههار،  25/0 آ برومایسههی  ا +  5/1هکتههار، اتللههو 

ییتر در هکتار، آتالنتهیس   25/0+ برومایسی   5/1آتالنتیس 

+  5/1هکتههار، اتللههو  ییتههر در  5/0 آ برومایسههی  ا +  5/1

ییتر در هکتار و وجهین دسهتی در یهک     5/0 آ برومایسی  ا 

دههروه آمههاری قههرار درفتنهه . تیمارهههای کههاربرد مخلههوط   

ییتهر   5/1، اتللهو  آ پی سی توفوردی + ا ی اتللو + ها کش علف

ییتر در هکتهار، توفهوردی    5/1و  25/1در هکتار، آتالنتیس 

 آ پی سی توفوردی + ا +  5/1ییتر در هکتار و آتالنتیس  5/1

 علهف ههرز  کهاهش  روی طلهوبی  م تهأثیر ییتر در هکتار  5/0

در نتههایج یههک بررسههی  (.b-1راخ ن اشههتن  )شههک   تههی بههی

ییتهر در هکتهار نتهایج     5/1، آتالنتیس به  میهزان   ش ه اشاره

های هرز د  دن  ، بابونه  و   متفاوتی روی وزن خشک علف

درصه    60و  89، 41زبان در قفا داشت  است و به  ترتیهب   

 ,.Thabeti et alهها را کهاهش داده اسهت )    وزن خشهک آن 

 دلرنگ وحشهی توسهط تیمارههای    علف هرزتراکم   (.2009

ییتههر در هکتههار،   25/0 آ برومایسههی  ا +  25/1آتالنتههیس 

ییتههر در هکتههار،  5/0 آ ا  + بههرو مایسههی  25/1آتالنتههیس 

ار ب  ترتیهب  ییتر در هکت 25/0+ برو مایسی   5/1آتالنتیس 

شه ه بها   یاد. سه  تیمهار   کاهش یافتدرص   84و  96، 100

در این میهان  وجین دستی در یک دروه آماری قرار درفتن . 

Scientific name Dominance 

Avena ludoviciana Dur. *** 

Carduus pycnocephalus L. *** 

Galium tricornutum Dandy. *** 

Carthamus oxycantha M.B. *** 

Sinapis arvensis L. *** 

Viola modesta Fenzl. ** 

Convolvulus arvensis L. ** 

Anthemis cotula L. ** 

Hordeum spontameum C. Koch. ** 

Triticum boteoticum Boiss. ** 

Centaurea solsitalis L. * 

Cichorium intybus L. * 

Lactuca serriola L. * 

Lamium amplexicaule * 

Euphorbia aleppica L. * 

Descurania Sophia L. * 

 *، ** و*** به ترتيب مغلوب، نيمه غالب و غالب

*,** and ***   Recessive  , Semidominant, Dominant 
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 25/1و  5/1کاربرد آتالنتیس ب  میزان ترین تیمارها،   ضعیف

ییتهر در   5/1ب  میزان  آ پی سی وتوفوردی + ا  ییتر در هکتار

تراکم دلرنگ درص   50 و 40، 50ترتیب  ببودن  ک  هکتار 

 (.c-1شک  )را کاهش دادن  

ییتهر در   5/1آتالنتهیس   ش ه اشارهیک بررسی  نتایج در

 Descurania Sophiaخاکشههیر) هههای هههرز علههفهکتههار 

L.  ( زبهان درقفها،)Consolida orientalis(Gay) Schrod. ،)

( و کیسهه  کشههیش .Lamium amplexicauleLغربیلههک )

(Apsella bursa pastoris (L.) Medicus.) 83ب  ترتیب را ،

های هرز یادش ه  آ، علف مایسی  ا درص  و برو 46و  79، 62

درصهه  کههاهش دادنهه   100و  87، 91، 100را بهه  ترتیههب 

(Poorazar & Zand, 2010.) 

ییتهر   25/0 آ برومایسهی  ا  +  25/1آتالنتیس  تیمارهای

در ییتههر  5/0 آ ا  مایسههی + برو 25/1آتالنتههیس  در هکتههار،

را بهر   تهأثیر درص  بیشهترین   91و  3/93هکتار ب  ترتیب با 

ین تهر  کهم خهرد  وحشهی داشهت.     علف ههرز کاهش تراکم 

نسبت به  شهاه  به ون    تراکم خرد  وحشی کاهش درص  

آتالنتیس ب  میهزان   کش علفتیمارهای کاربرد  پاشی در سم

درص  مشاه ه شه    54و  44ییتر در هکتار با  25/1و  5/1

 (.d-1شک  )
 

  

  
 C.pycnocephalus (b )G.tricurnutum(aی )ها دون های هرز در  .تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درص  کاهش تراکم علف1 شک 

(c )C.oxyacantha (d )S.arvensis 

Figure 1. Effect of different herbicide treatments on percent weed density reductions in 

(a)C.pycnocephalus (b) G.tricurnutum (c) C.oxyacantha (d) S.arvensis 
 (.α=%5ی ن ارن  )دانکن دار یمعنن  اختالف ا کم دریک حرف مشترك یی ک  دستها ستون*

* Columns followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to Duncan (0.05) 
B= bromoxynil + MCPA, 2,= 2,4D + MCPA,  HW=hand weeding, M= Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + Mefenpyr 

diethyl , MD= Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +  Mefenpyr diethyl+ Diflufenican, 0.25, 0.5, 1.25 and 1.5= rate(lit/ha) 

 

 برگ هرزپهن یها لفعوزن خشک 

از آزمایش نشهان   آم ه دست  ب ی ها دادهتجزیۀ واریانس 

بین تیمارهای مختلف از نظر درص  کاهش وزن خشک  داد،

راخ، دلرنهگ وحشهی و خهرد      تهی  تاتاری، بی های هرز علف
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مقایسۀ میانگین وجود دارد. دار آماری  وحشی اختالف معنی

هرز تاتاری  خشک علفآم ه از تغییر وزن  دست  های ب   داده

ها بیانگر این  کش در حضور تیمارهای مختلف کاربردی علف

 25/1ی آتالنتیس ها کش علفمخلوط ک  اعما  تیمار است 

درص  وزن خشک تاتهاری   100ییتر  25/0 آ برومایسی  ا + 

(. تیمارهای وجهین دسهتی و   6)ج و   را کاهش داده است

 5/0 آ ومایسهی  ا  بر+  25/1ی آتالنتهیس  ها کش علفکاربرد 

ییتهر   25/0 آ برومایسهی  ا  +  5/1ییتر در هکتار، آتالنتهیس  

ییتههر در  5/0آ برومایسههی  ا +  5/1در هکتههار، آتالنتههیس  

ییتهر در   25/0 آ پهی  سهی  توفهوردی + ا  +  25/1هکتار، اتللو 

ییتر در  25/0 آ پی سی توفوردی + ا +  5/1هکتار، آتالنتیس 

بهوده و اخهتالف    دهروه  ههم ر بهاال  د یادشه ه هکتار با تیمهار  

، 88، 90، 97، 100دار آماری ن اشهتن  و به  ترتیهب     معنی

. در کاهش وزن خشک تاتاری ش ن موجب درص   80و  86

، اختالط توفوردی یا دایکمبا بها  ش ه اشارهنتایج یک تحقیق 

ههای ههرز بسهیار موفهق بهوده       ترازوناتی  در مهارعلف کارفن

(. تیمارهای کاربرد توفهوردی +  Durgan et al., 1997)است 

و  5/1اتللو ب  میزان و  درهکتار ییتر 5/1آ ب  میزان  پی سی ا 

از جههت کهاهش   ترین تیمارها  ضعیف ،ییتر در هکتار 25/1

 علف ههرز وزن خشک  .(5ج و  بودن  )وزن خشک تاتاری 

ی آتالنتهیس  هها  کهش  علهف راخ توسط کاربرد مخلوط  تی بی

درصهه   93ییتههر در هکتههار   25/0 آ برومایسههی  ا +  25/1

+  25/1ی آتالنتهیس  ها کش علف. تیمارهای کاربرد مهارش 

+  5/1ییتههر در هکتههار، آتالنتههیس    5/0 آ ا  بههرو مایسههی  

 80و  88ییتهر در هکتهار به  ترتیهب بها       5/0 آ برومایسی  ا 

را در  تهأثیر بیشهترین   هشه   یهاد پهس از تیمهار    مهاردرص  

تهأثیر را  ین تهر  کهم داشهتن .  راخ  تهی  کاهش وزن خشک بهی 

ییتهر در   25/1و  5/1ی آتالنتهیس به  میهزان    هها  کهش  علف

ییتر در هکتهار   5/1ب  میزان  آ پی سی + ا  توفوردی و هکتار

 .(5ج و  )داشتن    9/48و  2/38، 3/46ب  ترتیب با 

ی هها  کهش  علهف کهاربرد   ،نشهان داد  هها  یانگینمۀ مقایس

ییتههر در هکتههار،   25/0 آ برومایسههی  ا +  25/1آتالنتههیس 

ییتههر در هکتههار و  5/0 آ ا + بههرو مایسههی  25/1آتالنتههیس 

ییتههر در هکتههار بهه   25/0 آ برومایسههی  ا +  5/1آتالنتههیس 

 علف ههرز درص  وزن خشک  18/81و 55/95، 100ترتیب 

دلرنگ وحشی را کاهش دادن  و با تیمار وجهین دسهتی در   

کهش   علفرا  رک  کمترین تأثی یدرحاییک دروه قرار درفتن  

 43ییتهر در هکتهار بها     5/1ب  میهران   آ پی سی توفوردی + ا 

 .(5ج و  داشت )کاهش وزن خشک دلرنگ وحشی درص  

ییتهر در هکتهار    25/0 آ برومایسی  ا +  25/1آتالنتیس 

کهاهش روی وزن خشهک   درصه    6/91بیشترین تأثیر را با 

آتالنتهیس   تیمارههای . ایهن تیمهار بها    داشت خرد  وحشی

ییتر در هکتهار و وجهین دسهتی     5/0 آ ا + برو مایسی  25/1

 ۀنتهایج مقایسه   پایهۀ در یک دروه آمهاری قهرار درفهت. بهر     

ب   ییتنها  ب آتالنتیس  کش علفرا  ترین کاهش کممیانگین 

درصه    41و  3/37ییتر در هکتار با  25/1و  5/1 های یزانم

در نتههههایج تحقیقههههات دیگههههری .(5جهههه و  داشههههت )

با توفهوردی و   مخلوطو  ییتنها ب ترازون اتی   کارفنیادش ه،

 Chenopodium) سههلم  تههره هههرز یههها علههف کمبهها،دای

album)جههههارو ، (Kochia sp.)صههههحرایی  ، پیچههههک

(C.arvensis) درص  کاهش 90ب  میزان  و خرد  وحشی را

 (.Durgan et al., 1997داده است )

 

 باریک برگ های هرز علفتراکم 

ههرز   ههای  علهف تهراکم   ها نشهان داد،  یانگینمنتایج مقایسۀ 

تیمارههای   تهأثیر تحهت   دار، معنهی  صهورت  به   باریک بهرگ 

تغییر کرد. یوالف وحشی توسهط همهۀ تیمارهها     ی کش علف

 100تها   1/83ییتهر در هکتهار، بهین     25/1یس آتالنت جز ب 

هها تهأثیر    کهش  که  ایهن علهف    یدرحهای درص  کاهش یافت. 

 (T. boeoticum)دنهه   یونههانی  علههف هههرزمطلههوبی روی 

ییتهر در   25/1ن اشتن  ب  شکلی ک  تیمار اتللهو به  میهزان    

درص  کاهش، بهترین تیمار این آزمایش بهود و   25هکتار با 

آ همهراه بها    آ و برومایسهی  ا   پی سی تیمارهای توفوردی + ا 

درصه  کهاهش    74/7و  99/5کش تاپیک ب  ترتیب بها   علف

ن اشهتن    علف ههرز  نسبت ب  شاه ،تأثیر مناسبی روی این

های باریک برگ رایج دن   تأثیر کمی  کش (. علف6)ج و  

(. اتللهو به    Mousavi et al., 2016روی دن   یونانی دارن  )

در ص  تهراکم جهودره را    5/55ییتر در هکتار،  25/1میزان 

کاهش داد و از نظر درص  مههار آن، پهس از تیمهار وجهین     

 (.6)ج و   دستی قرار درفت
 

 باریک برگ های هرز علفک وزن خش

داری بههر درصهه  کههاهش وزن خشههک   تیمارههها تههأثیرمعنی

ی که  آتالنتهیس   ا دونه   ب های هرز باریک برگ داشهت،  علف

ییتههر در هکتههار و مخلههوط آتالنتههیس و توفههوردی +    5/1

درص  وزن خشک یوالف وحشی را کهاهش   100پی آ  سی ا 
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درصه    3/28ییتهر در هکتهار بها     25/1میزان  اتللو ب دادن . 

دن   یونانی داشت. اتللو به   علف هرزبیشترین تأثیر را روی 

کهاهش جهودره    درصه   2/69 بها  ییتر در هکتار 25/1میزان 

 (.7 ج و  ) درفت دیگر تیمارها قرار از شاه ، باالتر ب  نسبت
 

 یپاش سمروز پس از  30. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درص  کاهش وزن خشک 5ج و  
Table 5. Effect of different herbicide treatments on percent weeddry weight reduction 30 days after 

treatment. 
Weed biomass reduction%   

Sinapis 
arvensis 

Carthamus 
oxycantha 

Galium 
tricornutum 

Carduus 
Pycnocephalus 

Rate (lit/ha) Treatment 

73.29f 51.99cde 46.35g 59.44de *1.5 Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + 
Mefenpyr diethyl 

51.99def 51.76cde 53.6efg 68.61bcde 1.5+0.5 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (2,4D + MCPA) 

58.92cde 56.81cde 63.45def 79.54abcd 1.5+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (2,4D + MCPA) 

41.07f 46.33e 38.22g 58.5de 1.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl 

61.02cde 60.69bcde 64.57cdef 73.4bcde 1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (2,4D + MCPA) 

64.04vde 61.34bcde 62.53defg 68.79bcde 1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (2,4D + MCPA) 

73.64bc 69.75bcd 80.07abc 88.22abc 1.5+0.5 (Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (bromoxynil + MCPA) 

75.32bc 81.18ab 77.87abcd 90.24a 1.5+0.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (bromoxynil + MCPA) 

88.2ab 95.55a 88.15ab 97.29a 1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (bromoxynil + MCPA) 

91.62a 100a 92.81a 100a 1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + 
Mefenpyr diethyl + (bromoxynil + MCPA) 

59.33cde 59.93bcde 
61.11defg 

68.24bcde 1.5 
(Bromoxynil + MCPA) 

46.95ef 43.06e 48.89g 45.38e 1.5 (2,4D + MCPA) 

48.85ef 49.92de 55.13efg 58.06de 1.5+0.5 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl 
+Diflufenican + Mefenpyr diethyl+ (2,4D + MCPA) 

69.26cd 71.1bc 74.07bcde 78.52bcd 1.5+0.5 Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl 
+Diflufenican + Mefenpyr diethyl + (Bromoxynil + 

MCPA) 52.41def 51.9cde 51.85fg 49.6e 1.5 Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl 
+Diflufenican + Mefenpyr diethyl 

53.36def 62.32bcde 53.79efg 65.91cde 1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl 
+Diflufenican + Mefenpyr diethyl + (2,4D + MCPA) 

71.82c 73.75bc 78.63abcd 85.79abc 1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl 
+Diflufenican + Mefenpyr diethyl + (Bromoxynil + 

MCPA) 61.49cde 47.64ef 60.74defg 50.62e 1.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl 
+Diflufenican + Mefenpyr diethyl 

100a 100a 100a 100a - Hand weeding 

 (.α=%5ن ارن  )دانکن  یدار یمعناختالف   ن ا دریک حرف مشترك کم دستک   ییها نیانگیم*در هر ستون 
* Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to Duncan 

 

 گندم و اجزای آن ۀعملکرد دان

درص  افزایش از  آم ه دست ب های  واریانس داده ۀتجزی

بین دان ،وزن هزاردان  و شمار سنبل  نشان داد، عملکرد

سوزی بسیار  هادیاه کش .علفاستدار تیمارها اختالف معنی

دار نبود)ج و   ینتأثیرمعنیو اناچیزی روی دن   داشتن  

 5آزمون دانکن در سطر  پایۀمیانگین بر  ۀنتایج مقایس (.8

 آ برومایسی  ا +  25/1آتالنتیس ، تیمارهای درص  نشان داد

 5/0 آ برومایسی  ا +  25/1آتالنتیس ، ییتر در هکتار 25/0

و  155، 158و وجین دستی ب  ترتیب با  ییتر در هکتار

عملکرد دان  نسبت ب  تیمار ب ون  درص  افزایش159

ی در یک دروه آماری قرار درفتن . در دزفو  تیمار پاش سم

ییتر در هکتار با  5/1کش آتالنتیس ب  میزان  اختالط علف

ییتر در هکتار باالترین عملکرد را  2سوپر ب  میزان  دوپلسان

(. کاربرد Zalaghi & saeedipoor, 2015در برداشت  است )

درص   124تا 120بین آتالنتیس و ی اتللوها کش منفرد علف

ن  ترین میزان افزایش بود ک  پایینافزایش عملکرد داشتن  

ها  کش توسط علف هرز یها علفمح ود کردن  (.a-2شک  )

 ب  وجودها با دن   و  موجب مح ودیت تأثیر رقابت آن

آم ن وضعیتی مطلوب برای رش  دن   است ک  باعث 

 ,.Rashedmohasel et alشود )   میافزایش عملکرد دن 

آتالنتیس  تحت تأثیر تیمارهایدن    هزاردانۀوزن (. 2002

 25/1ییتر در هکتار و آتالنتیس  5/0 آ برومایسی  ا +  25/1
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ییتر در هکتار و وجین دستی ب   5/0 آ برومایسی  ا + 

افزایش نسبت ب  شاه  درص   3/142و 145، 144ترتیب 

در یک دروه آماری قرار درفتن . پس از تیمارها و این یافت

ییتر در هکتار،  5/0 آ برومایسی  ا +  5/1آن تیمارهای اتللو 

ییتر در هکتار و  25/0 آ برومایسی  ا +  5/1آتالنتیس 

ییتر در هکتار ب   25/0 آ برومایسی  ا +  25/1آتالنتیس 

درص  افزایش وزن  6/123و  9/124، 4/127ترتیب با 

   قرار درفتن . دن  هزاردانۀ
 

 یپاش سمروز پس از  30های هرز باریک برگ  . تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درص  کاهش تراکم علف6ج و  
Table 6. Effect of different herbicide treatments on percent grass weed density reduction 30 days after 

Weed density reduction%  

H. spontaneum T.boeoticum A.ludoviciana Rate 

(lit/ha) 

Treatment 

37.17cd 
17.02bc 

100a *1.5 Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + Mefenpyr 

diethyl 
31.01cd 

18.59bc 
100a 1.5+0.5 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
25.77d 

20.87b 
100a 1.5+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
36.03cd 

18.85bc 
81.85b 1.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl 
36.13cd 

17.66bc 
86.88ab 1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
30.35cd 

14.45bcd 
87.5ab 1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
31.82cd 

12.69cd 
84.38ab 1.5+0.5 (Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
34.24cd 

22.92b 
89.14ab 1.5+0.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
40.6c 

11.69bcd 
84.97ab 1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
30.92cd 

17.23bc 
84.52ab 1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
- - - 1.5 (Bromoxynil + MCPA) 
- - - 1.5 (2,4D + MCPA) 

36.63cd 
20.18bc 

90.83ab 1.5+0.5 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 
Mefenpyr diethyl+ (2,4D + MCPA) 

37.26cd 
10.49d 

95.83ab 1.5+0.5 Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl + (Bromoxynil + MCPA) 
35.71cd 

23.21b 
86ab 1.5 Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl 
33.33cd 

17.01bc 
95ab 1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl + (2,4D + MCPA) 
36.92cd 

18.53bc 
83.1ab 1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl + (Bromoxynil + MCPA) 
55.54b 

25.00b 
96.43ab 1.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl 
100a 100.00a 100a - Hand weeding 

 (.α=%5رن  )دانکن ن ا یدار یمعنن  اختالف  ا دریک حرف مشترك کم دستک   ییها نیانگیم*در هر ستون 
* Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to Duncan 

 

داشتن   هزاردان ضعیفی بر افزایش وزن  تأثیرتیمارها  دیگر

 اشارهک  در نتایج یک بررسی دیگر   یدرصورت (.b-2شک  )

کشی تأثیری بر وزن هزاردان  ن ارد  ، تیمارهای علفش ه 

(Ariannia et al., 2010 شمار .)  سنبل  در هر بوت  در

+  25/1ی آتالنتیس ها کش علفتیمارهای مخلوط 

+  25/1ییتر در هکتار و آتالنتیس  5/0 آ برومایسی  ا 

و  3/126 ب  ترتیب ییتر در هکتار 25/0 آ برومایسی  ا 

 پاشی نسبت ب  شاه  ب ون سم ص  افزایشدر 8/125

 آ برومایسی  ا +  25/1ی اتللو ها کش طور علف ینهمداشت. 

ییتر در  5/0 آ برومایسی  ا +  5/1ییتر در هکتار، اتللو  25/0

ییتر در هکتار  25/0 آ برومایسی  ا +  5/1هکتار، آتالنتیس 

در باال در یک دروه  یادش هو وجین دستی با دو تیمار 

 شمارها بر افزایش  آن تأثیرماری قرار درفتن . اما میزان آ

بود. تیمارهای آتالنتیس ب   باالسنبل  کمتر از دو تیمار 

ب  میزان  آ پی سی توفوردی + ا ، در هکتارییتر  5/1میزان 

ییتر در  25/1و  5/1ییتر در هکتار، اتللو ب  میزان  5/1

دن   داشتن   ۀبلسن شماررا بر افزایش  تأثیرین ،کمترهکتار

های هرز در مراح  اوییۀ  جمعیت باالی علف(.c-2  شک)

رش  دن   رقابت ش ی ی با منابع غذایی دارن ، بنابراین 

شون   زنی، بلوغ و تویی  خوش  می موجب کاهش پنج 

(Attarian & Rashedmohasel, 2002.) 
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تهأثیر   ای ارزیهابی چشهمی  ه میانگین داده ۀتایج مقایسن

تیمهار   ،نیهز بیهانگر آن اسهت    ههای ههرز   بر علفها  کش علف

ییتههر در هکتههار و  25/0 آ برومایسههی  ا +  25/1آتالنتههیس 

ییتهههر در هکتهههار  5/0 آ برومایسهههی  ا +  25/1آتالنتهههیس 

ههای   تکهر موجهود در   ههرز  یهها  علفرا بر  تأثیربیشترین 

آزمایشی داشتن  و در دروه برتر قرار درفتن . این دو تیمهار  

 .نه  مههار کرد را  ههرز  یها علفدرص   7/97و  98ب  ترتیب 

ییتهر در   5/1به  میهزان    آ پهی  سهی  توفوردی +  ا تیمارهای 

ییتر در هکتار، اتللهو   25/1و  5/1هکتار، آتالنتیس ب  میزان 

توفهوردی +   +  25/1ییتهر در هکتهار و اتللهو     5/1ب  میهزان  

 مههار را بهر   تهأثیر ین کمتهر ییتر در هکتهار   25/0 آ پی سی ا 

تهرین   موجود داشتن  و در یک دهروه و پهایین   هرز یها علف

-2قرار درفتن  ) شک   هرز یها علفبر  آسیبدروه از نظر 

d)  . 

   

 یپاش سمروز پس از  30های هرز باریک برگ  . تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درص  کاهش وزن خشک علف7ج و  
Table 7. Effect of different herbicide treatments on percent grass weed dry weight reduction 30 days after 

treatment 
Weed dry weightreduction%  

H. spontaneum T.boeoticum A.ludoviciana Rate (lit/ha) Treatment 

56.51cd 
20.73bcde 

100a *1.5 Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + Mefenpyr 

diethyl 
52.24cd 

22.23bcd 
100a 1.5+0.5 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
48.61d 

24.40bcd 
98.52ab 1.5+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
55.72cd 

22.48bcd 
86.11ab 1.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl 
55.78cd 

21.34bcd 
90.13ab 1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
51.78cd 

18.28bcde 
90.23ab 1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (2,4D + MCPA) 
52.8cd 

16.60de 
84.99b 1.5+0.5 (Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
54.47cd 

26.36bc 
89.58ab 1.5+0.25 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
58.88cd 

15.64cde 
88.6ab 1.25+0.5 (Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
52.18cd 

20.93bcde 
88.24ab 1.25+0.25 (Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron - methyl + Mefenpyr 

diethyl + (bromoxynil + MCPA) 
- - - 1.5 (Bromoxynil + MCPA) 
- - - 1.5 (2,4D + MCPA) 

56.13cd 
23.75bcd 

93.05ab 1.5+0.5 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl+ (2,4D + MCPA) 
56.56cd 

14.50e 
96.84ab 1.5+0.5 Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl + (Bromoxynil + MCPA) 
55.49cd 

26.65b 
89.88ab 1.5 Mesosulfuron- methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl 
53.85cd 

20.72bcde 
96.21ab 1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl + (2,4D + MCPA) 
56.33cd 

22.17bcd 
84.07b 1.25+0.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl + (Bromoxynil + MCPA) 
69.22b 

28.35b 
97.29ab 1.25 Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +Diflufenican + 

Mefenpyr diethyl 
100a 100 a 100a - Hand weeding 

 (.α=%5ی ن ارن  )دانکن دار یمعنن  اختالف  ا کم دریک حرف مشترك یی ک  دستها نیانگیم*در هر ستون 
* Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to Duncan 

   
 دن   ةش  دیری واریانس درص  افزایش صفات ان ازه ۀ. تجزی8ج و  

Table 8. Analysis of variance of percent improvement of agronomic traits of wheat 
EWRC Spike per plant Weight of 1000grain yield Yield df S. O. V 

5.031 ns 34.562 ns 24.256 ns 43.041 ns 3 Replicati

on 460.031 

ns 

532.966** 130.630** 1717.636** 18 Herbicide 

15.316 16.695 28.018 1.308 54 Error 
1.37 4.6 3.4 2.94  CV% 

 ns درص  1 و 5 احتما  درسطردار  یمعن ،داری یمعننبود  ترتیب ، * و** ب 
ns, * and **: no significant and significant at 5 and 1% levels of probability, respectively 
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( درص  dدر بوت  و ) شمار سنبل ( c( وزن هزاردان  )b( عملکرد دان  )a.تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درص  افزایش )2شک 

 های هرز سوزی علف دیاه
Figure 2. Effect of experimental treatments on percent improvement of (a) wheat grain yield (b) 

weight of 1000 grain (c) spike per plant and (d) weed phtotoxicity percent (EWRC) 
 (.α=%5ی ن ارن  )دانکن دار یمعنن  اختالف  ا کم دریک حرف مشترك یی ک  دستها نیانگیم*در هر ستون 

* Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to Duncan 
B= bromoxynil + MCPA, 2,= 2,4D + MCPA,  HW=hand weeding, M= Mesosulfuron - methyl + Idosulfuron – methyl + Mefenpyr 
diethyl , MD= Mesosulfuron -methyl + Idosulfuron – methyl +  Mefenpyr diethyl+ Diflufenica 

 

 گیری کلی یجهنت

باعهث   هها  کهش  علفاختالط  ده ، یمنتایج نشان  یطورکل ب 

و افهزایش   ههای ههرز   مههار علهف  هها در   افزایش کهارایی آن 

ویهه ه اخههتالط  . بهه دشههو مههیعملکههرد و اجههزای عملکههرد  

های ههرز و   وجب کاهش علفا م ها با برومایسی  ا  کش علف

در ایهن   پاشی ش . افزایش عملکرد نسبت ب  شاه  ب ون سم

نسبت به    25/0 آ برومایسی  ا +  25/1آتالنتیس  تیماربین 

تهری   مناسهب  ها تهأثیر  کش از علف هرک ا تیمارهای منفرد 

های هرزبی تی راخ، تاتاری، دلرنگ وحشهی و   علفداشت و 

رصه  نسهبت به  تیمهار     د100تها   74ین را بخرد  وحشی 

کهه  تیمارهههای منفههرد ایههن   یدرحههای. شههاه  کههاهش داد

درصه  مههار    73تها   40های ههرز را بهین    ها، علف کش علف

با  آ برومایسی  ا تیمارهای اختالط اتللو +  طور ینهم کردن .

نیز کارایی خهوبی در   5/1+  5/0و  25/1+  25/0های  میزان
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راخ داشت، امها روی  های هرز تاتاری و بی تی  علف م یریت

دلرنگ وحشی و خرد  وحشی تأثیر ضعیفی نشهان دادنه .   

 5/0 های یزانمب   آ برومایسی  ا کاربرد مخلوط آتالنتیس + 

دن   به    ۀباعث افزایش عملکرد دان 25/1+ 25/0و  25/1+ 

درصه  و افهزایش وزن    158و  155 ههای  یهزان مبه   ترتیب 

 1/145و  3/144نیز  های یزانمدن   ب  ترتیب ب   هزاردانۀ

ی هها  علهف در این بهین   ش ن . نسبت ب  تیمار شاه  درص 

  ب  کاررفت  ب های  کش هرز جودره و دن   یونانی توسط علف

 مهار نش ن . یخوب
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