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چکیده
 آزﻣایشیﯽ در ﺳیال،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑررﺳﯽ تﻐﻴﻴرات ﻋﻤﻠﮑرد و ﺑرخﯽ اﺟﺰاﯼ ﻋﻤﻠﮑرد گﻨدم و ﻣﻴﺰان کﻨترل ﻋﻠفهاﯼ هرز تحت تأثﻴر ریﺰگرد
 این آزﻣایش ﺑﻪ صیﻮرت اﺳییﻠﻴت. در ﻣﺰرﻋﻪ تحقﻴقاتﯽ دانشﮑده کشاورزﯼ دانشگاه کردﺳتان واقع در دهگالن انجام گرفت1395-96
 تﻴﻤارهاﯼ آزﻣایشﯽ شاﻣل ﺳطﻮح اﻋﻤال ریﺰگرد در دوﺳیط. تﮑرار انجام شد4  ﺑا،پالت در قالب طرح پایﻪ ﺑﻠﻮکهاﯼ کاﻣل تصادفﯽ
(وﺟﻮد ریﺰگرد و ﻋدم وﺟﻮد ریﺰگرد ﺑﻪﻋﻨﻮان شاهد) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان فیاکتﻮر اصیﻠﯽ و هﻤیﻨیﻴن ﻣصیرف ﻋﻠیفکشهیاﯼ ﻣتتﻠیف شیاﻣل
،)، پروپاژییل (تاپﻴی-  کﻠﻮدیﻨیافﻮ،)دﯼ. ایﻤن کﻨﻨده ﻣفن پایر دﯼ اتﻴل (آتالنتﻴس ا+ یدوﺳﻮلفﻮرون ﻣتﻴل ﺳدیم+ﻣﺰوﺳﻮلفﻮرون ﻣتﻴل
 نتایﺞ نشان داد کﻪ ﺑﻴشیترین وزن. شاهد (تداخل ﺑا ﻋﻠف هرز) و وﺟﻴن دﺳتﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان فاکتﻮر فرﻋیﯽ ﺑﻮدنید، ام ﺳﯽ پﯽ آ+تﻮفﻮردﯼ
4/72 ، درصیدﯼ تدیداد دانیﻪ در ﺳیﻨ ﻠﻪ2/9 ، درصدﯼ ارتفاع6/3  کاهش در ﻋﻤﻠﮑرد و صفات ﺑررﺳﯽ شده (کاهش، ﻋﻠفهرز،خش
 ﺑﻴشیترین تیأثﻴر ﻣﻨفیﯽ. درصدﯼ ﻋﻤﻠﮑرد دانﻪ) در شرایط وﺟﻮد ریﺰگرد ﻣشاهده شد10/3 درصدﯼ وزن هﺰار دانﻪ و در نهایت کاهش
+ اﻣا کیارایﯽ ﻣﺰوﺳیﻮلفﻮرون ﻣتﻴیل، درصدﯼ کارایﯽ ﻋﻠفکش) ﻣشاهده شد64  ام ﺳﯽ پﯽ آ (کاهش+ریﺰگرد ﺑر ﻋﻠفکش تﻮفﻮردﯼ
 ﻋﻠفهرز ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ تﻴﻤار ﻣصرف ﻋﻠیفکیش،یدوﺳﻮلفﻮرون تحت تأثﻴر ریﺰگرد کاهش نﻴافت و در نتﻴجﻪ ﺑﻴشترین کاهش وزن خش
. یدوﺳﻮلفﻮرون ﺑﻮد+ﻣﺰوﺳﻮلفﻮرون ﻣتﻴل
. گرد و غبار، غرب ایران، علفهرز، زراعت گندم، توفوردی:واژههای کلیدی

Evaluation of airborne dust effect on the efficiency of A tlantis OD, clodinafop propargyl
and 2,4-D+M CPA herbicides on weed control in wheat
M asaud Naghib A lsadati1,3, Sirwan Babaei*3, Iraj T ahmasebi3, Hawre K iani2,3
1,2. M .Sc. and Ph.D. student of Agronom y, 3. Agronom y and Plant Breeding Department, College of Agriculture,
University of K urdistan.
(Received: April 5, 2019 - Accepted: September 14, 2019)

A BST R A CT
T o evaluate the amount of yield changes, some yield components and weeds control under the presence or
absence of airborne dust, an experiment was conducted in the research field of the University of K urdistan,
(Dehgolan) in 2017. T he experimental design was a randomized complete block in which treatments were
arranged as split-plot with four replications. T he experimental treatments include the levels of the airborne
dust application (the existence of airborne dust and non-existence of airborne dust as the control) and also
application of various herbicides included mesosulfuron-methyl + iodosulfuron (A tlantis OD), 2,4-D +
M CPA , clodinafop propargyl, weedy control, and hand weeding control, which all can be considered as the
main factor .T he results showed that the highest dry weight of weeds, decreased yield and studied traits
(6.3% decrease in height, 2.9% number of grains per spik e, 4.72% the thousand seed weight and finally
10.3% decrease in grain yield) was observed due to the existence of airborne of dust . T he most negative
impact of dust on the 2,4-D herbicide (reduction of 64% herbicide efficiency) was observed, but the
efficiency of mesosulfuron-methyl + iodosulfuron didn’t decrease under the effect of airborne dust. In
conclusion, the highest weed dry weight loss was related to mesosulfuron -methyl + iodosulfuron treatment.
K eywords: 2,4-D, airborne dust, weed, west of Iran, wheat cultivation.
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مقدمه
یک عنصر مهم در مدیریت مزرعه ،کنترل علفهاای هارز
است ،که عمدتاً بهدلیل پیامدهای منفی آن در عملکارد و
کیفیت محصالل مایباشاد .مدیریت علفهایهرز یکی از
اﺟزای اساسی هرسیستم تللیااااد زراعاااای بااااهشاااامار
ماایرود ،زیاارا عملکرد گیاهان زراعی تحت تااأثیر ﺣﻀلر
علفهای هرز ﻗرار میگیرد ( Shirmohammadi et al.,
 .)2012در سال های اخیر علفهاایهارز و گلناههاای
مهاااﺟم ،یکاای از بزرگتااریع ملاناای در تللیااد پایاادار
محصالت کاااورزی مایباشاند ( Nosratti et al.,
 .)2017از هنگام معرفی علفکشهاا تاا کنالن ،علاف
کشها بهعنلان یک بخش تفکیکناپذیر در کاااورزی
نلیع مطرح بلدهاند ( .)R adosvich et al., 1997بناابر
گاازار ) Holms (1997رو شاایمیایی مرااارزه بااا
علفهایهرز در بیع رو های مدیریت کنتارل علاف-
هایهرز از ﺟایگاه ویژهای برخلردار است.
یکی از چالشهای مهم زیست محیطای در دهاههاای
اخیر بروز پدیده گرد و غرار در ایاران ،غارو و ﺟنالو
غرو آسیا است .پدیده گرد و غرار ناشی از فرایندهاای
بیابانزایی است که در مناطق خااک و نیماه خااک
ﺟهاان ر مایدهاد ( .)Falehzozuli et al., 2014در
سالهای اخیر ریزگردها ،به یکی از مهمتریع مخاطرا
بخش کااورزی در غرو ایران ،بهویژه در اساتانهاای
خلزستان ،ایالم ،کرماناااه و کردساتان ترادیل شاده
است ( .)Shahbaziet al., 2014گرد و غرار یا ریزگرد،
تاالدهای از ذرا ﺟامد ریزغرار و گاه دود است که در
ﺟل پخش شده و دید افقی را محدود میکند ( M iller
 .)et al., 2008پدیدة گرد و غرار فرآیندی طریعیاست
که در مناطق خاک و نیمهخاک و بهویژه در
عرضهای ﺟنبﺣارهای ر میدهد (.)Goudie, 2009
از پیامدهای آن میتلان به کاهش ﻗابلیت دیاد و تاأثیرا
مخرو آن بار سیساتم ﺣمال و نقال ﺟاادهای و هالایی،
کاهش نلر دریافتی سطح زمایع از خلرشاید و همينایع
اثاارا زیااانبااار آن باار سااالمتی انسااان اشاااره کاارد
(.)Gerivani et al., 2011
وﺟلد ذرا گرد و غرار بر سطح علفهایهارز یکای از
علامل کاهش تأثیر علفکشهاا اسات ( Z hou et al.,
 .)2006بیاااتریع میاازان ﺟااذو علاافکااش در اک اار

گیاهان از طریق برگ انجام مایپاذیرد و ذرا گارد و
غرار ملﺟلد روی برگ مانعی برای ﺟذو علفکاشهاا
میباشند .فاکتلرهای متعددی در ناست ذرا ریزگرد
معلق در هلا بر ساطح بارگ مرثرناد .مهامتاریع ایاع
علامل عرارتند از سطح برگ ،سرعت باد و بار بااران
(الرته سایر خصلصیا برگ مانند کار و مقادار آن،
پستی و بلندی سطح برگ و شاید زاویه برگ هام مای
تلانند مرثر باشند) .همينایع تزم باه ذکار اسات کاه
وﻗلع بارندگی اگرچه میتلاناد ساطح بارگ را از ذرا
ریزگرد تمیز نماید ،اماا همينایع در نتیجاه مرطالو
شدن سطح برگ میتلاند باعث افازایش ناسات ذرا
گرد و غرار معلق در هلا بر سطح برگها و به طلر کلی
شاخساره گیاه گردد (.)Farmer, 1993
ذرا گاارد و غرااار بااا ﻗطاار  0/3 - 0/5میکاارون روی
سطح برگ ،ﻗرار میگیرند ،بیع کر ها نفالذ نمالده و
مسدود کردن روزنهها را به دنرال دارناد و در اداماه از
پخش شدن علفکش در سطح برگ و سااﻗه ممانعات
مینمایند و در نهایت ایع ذرا در دراز ماد ملﺟاب
تقلیل ﺣاللیت ،ﺟذو و نفلذ علفکشها به داخل گیاه
میگردند و کاهش کارایی علفکشهاا را ملﺟاب مای
شاالند ( .)Sharifi et al., 2015در هماایع ارترااا
( M acBride )1989بیان داشت ،وﺟالد مالاد رسای و
ملاد آلی در گرد و غرار ،ملﺟب کااهش کاارایی علاف
کشهای پس رویای مانند سللفلنیل اورهها میشالد.
بر اساس گزار ( Sharifi et al. )2015ناست ذرا
ریزگرد روی سطح علفهایهرز سرب کااهش کاارایی
علفکشهای آتالنتیس و اتللل شده و در مجملع علاف
کش آتالنتیس در شرایط ﺣﻀلر و عدم ﺣﻀلر ریزگرد-
ها ملﺟب بیاتریع درصد کنترل علفهای هارز شاده
است ،همينیع گزار نملدند که وﺟالد ذرا گارد و
غرار روی سطح برگ علفهای هرز عامل کاهش تاأثیر
کارایی علفکشهاا مایباشاد .در ایاع راساتا ()2017
Shahbazi et al.بیان نملدند که استفاده از افزودنیها
در علفکشها ،ملﺟب افزایش کارایی علفکشهاا باه
خصلص در شرایط ریزگارد مایگاردد .کااهش کاارایی
علفکشها متأثر از ﺣﻀلر ذرا گرد و غراار و چساریدن
علفکشها به ایع ذرا است و هر چقدر  pHبیاتر شلد
چسرندگی علفکش به ذرا ریزگرد افزایش مییابد و به
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میزان بیاتری کارایی علافکاشهاا کااهش ماییاباد
(.)T isdale et al., 1985
بررسی واکنش گیاهان زراعی و علفکشهای اساتفاده
شده برای کنتارل علافهاایهارز در رابطاه باا تاأثیر
ریزگردها در کااورزی ،بهویژه در مناطقی که ریزگارد
یااک عاماال محدود کننده در تللید باشد ،بسیارﺣااا ز
اهمیت میباشد .با ایعکه مد زمان طالتنی از تاأثیر
نامطللو ذرا گرد و غرار بار کااهش عملکارد و نیاز
کاهش کارایی علفکاشهاا مایگاذرد ،اماا تحقیقاا
اندکی در ایع زمینه انجام شده است و با تلﺟه به ایاع
که استان کردستان یکی از ﻗطبهای مهم تللید گندم
کالر و از مناطق درگیر در پدیده گارد و غراار اسات،
لذا بررسی تأثیر ایع پدیده بر کاارایی علافکاشهاای
ملرد استفاده در مزارع گندم و تللید محصالل آن مای
تلاند مقدمهای بر شروع تحقیقا در ایع زمینه باشاد.
بنابرایع هدف از انجام ایع آزمایش بررسی تاأثیر ذرا
گرد و غرار بر کارایی علفکشها در مزارع گندم و نیاز
تأثیر آن بر برخی خصلصیا فیزیلللژیاک ،عملکارد و
اﺟزای عملکرد گندم در استان کردستان است.
مواد و روشها
ایاع مطالعاه طاای ساال زراعای  1395-96در مزرعااه
تحقیقاتی داناگاه کردستان واﻗی در کیللمتر  40ﺟاده
سنندج -دهگالن در ارتفاع  1780متر از سطح دریاا و
در عرض ﺟغرافیایی  35درﺟاه و  20دﻗیقاه شامالی و
طلل ﺟغرافیایی  47درﺟه اﺟرا شد .آزمایش به صلر
اسپلیت پال در ﻗالب طرح بلل های کامال تصاادفی
با چهار تکرار انجام شد .فاکتلر اصلی شاامل دو ساطح
ریزگرد (وﺟلد ریزگرد وعدم وﺟالد ریزگارد) و فااکتلر
فرعی دارای  5سطح کنترل علاف هارز شاامل وﺟایع
دستی (در تمام فصل رشد گندم) ،شااهد (تاداخل باا
علااافهااارز) و علااافکاااشهاااای مزوساااللفلرون +
یدوسللفلرون  +مفع پایر (آتالنتایس) ،تلفالردی  +ام
سی پی و کللدینافلپ-پروپارژیل (تاپیک) در دوزهاای
تلصیه شده بلد .ابعاد هر کر  2×3متر ،فلاصال بایع
کر ها یک متر و فاصله بیع تکرارهاا دو متار در ن ار
گرفته شد .بارای آمااده ساازی بساتر باذر ،مزرعاه باا
گااوآهع برگااردان دار شااخم و بعاد دیسااک زده شااد.
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سپس گندم رﻗم پیاگام در آبان مااه ساال  1395باه
وسیلهی خطی کار غال با عرض کار  2/2متر (فلاصل
بیع خطل  17/5سانتیمتر) و تراکم  400بلته در متر
مربی کات گردیاد .آبیااری باهصالر ﻗطارهای و باا
استفاده از نلار تیپ انجام شد.
در طلل سال  94و اوایل ساال  ،95ریزگاردهاا و گارد
غرار ملﺟلد روی سطلح صاف مانند ،خلدروها و پنجره
منازل پس از هر بار عرلر سامانه گرد و غرار در اساتان
بهوسیلۀ اسفنج ﺟمیآوری شد و در نهایت تمامی گارد
و غرار ﺟمیآوری شده با هم مخلل شدند تاا ریزگارد
ﺟمیآوری شده یکنلاخت باشد .پاشش ریزگرد بر روی
گندم و علفهایهرز با استفاده از دستگاه پمپ بااد باا
سرعت  3کیللمتر در ساعت انجام گرفت ،برای ایع امر
ابتدا دستگاه برای پاشش میزان ملرد ن ار ریزگارد ،باا
آرد گنادم کااالیرره شاد .پااس از آن تماام کاار هااای
آزمایای بهوسیلۀ آو شستال شد و پس از دو سااعت
(زمانی که در سطح برگ گندم و علفهایهارز مقادار
کمی رطلبت وﺟلد داشت) ریزگردها (با ﻗطر کلچکتر
از  3میکرون و به میزان  1گرم در هر متر مربی) اعمال
شدند ،برای ﺟللگیری از نفالذ ریزگارد باه کار هاای
مجاور ،از یک پرده نایللنی بیع کر هاا اساتفاده شاد.
بعد از گذشت  5ساعت از هر کر بهصلر تصادفی 5
بلته گندم و علفهرز انتخاو و بهصلر کفبر برداشت
و در ظروف شیاهای ﺣاوی آو مقطر شستاال شاد و
سپس ایع شیاههای ﺣاوی محللل دارای ریزگارد باه
آزمایاااگاه منتقاال و در آون بااا دمااای  40درﺟااه
سانتیگراد ﻗرار داده شدند تا زمانی که آو داخال ایاع
ظروف ترخیر شد و فقط ریزگردها باﻗی ماند و در انتها
با وزن کردن ریزگردهای باﻗی مانده در تاه ظاروف ،از
اعمال یکنلاخت و صحیح ریزگردهاا اطمیناان ﺣاصال
گات .ترکیرا ملﺟلد در ریزگرد باه ترتیاب فراوانای
کلسیم ،پتاسیم و منزیم بلدند .بعد از اعماال ریزگارد،
تیمارهای علفکای با دوز تلصیه شده در کار هاای
مربلطه ،با سامپا پااتی مادل  SHA R Kباا ناازل
شرهای و فاار ثابت  2/4بار و ﺣجام  250لیتار آو در
هکتار انجام گرفت .برای ایع من لر ﻗرال از سمپاشای
سمپا کالیرره شده و سپس مقدار علافکاش مالرد
نیاز در محللل ماخص شده و سمپاشی انجام گرفت.
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برای مقایسۀ اثر ریزگرد¬ها بر گندم ،علف¬های هرز و
کاارایی علاف¬کاش¬هاا در زماان برداشات ،از تمااام
کر ¬ها به مساﺣت  2متر مربی نملنه بارداری شاد و
علفهای هرز به تفکیک گلناه (ﺟادول  )1شامار و
وزن خاک آنها تلزیع گردید .همينیع صفا مربال
به گندم شامل ارتفاع بلته ،تعداد داناه در سانرله ،وزن
هزار دانه و عملکرد دانه بررسای شاد ..ﻗرال از تجزیاه
داده ها تست نرماال بالدن آنهاا باه وسایلۀ نارم افازار
) M iniT ab (V er. 17انجاام شاد .بعاد از اطمیناان از
نرمال بلدن دادهها ،تجزیه واریانس باا اساتفاده از نارم
افاازار ) SA S (V er. 9.1آنالیزشااده و باارای مقایسااه
میانگیع تیمارها از آزملن ( L SDﺣدﻗل تفااو معنای

دار) درسطح اﺣتمال  %5استفاده شاد و نمالدارهاا باا
استفاده از نرم افزار ) Excel (2016ترسیم شد.
نتایج
نتاایج ﺣاصاال از تجزیااه واریاانس دادههااای ﺣاصاال و
صفا مهم ایع مطالعه ناان داد کاه تاأثیر ریزگارد و
علفکشهااای ماالرد اسااتفاده باار روی صاافا ماالرد
مطالعه معنیدار بلد ( .)P<0.01اماا نتاایج بارهمکنش
ریزگرد و علفکشهای ملرد استفاده بیانگر عدم تاأثیر
معنیدار بر روی صفا ملرد مطالعه به است نای صفت
وزن خاک علفهای هرز بلد (ﺟدول .)2

ﺟدول  -1علفهای هرز ملﺟلد در کر های آزمایای
T able 1. W eed spicies in experimental plots
Scientific Name

Persian Name
ازمک
بابلنه
پیيک صحرایی

Cardaria draba L .

Persian Name
شیرپنیر

Anthemis cotula L .

علف هفت بند

Polygonum aviculare L .

غربیلک

Lamium amplexicaule L .

Convolvulus arvensis L .

تلخه

Acroptilon repens L .

گل آتایع

خاکایر معمللی

Descurainia Sophia L .

گل گندم

شقایق

Papaver spp.

شمعدانی

گلرنگ وﺣای

Scientific Name
Galium aparine L .

Adonis aestivalis L .
Centaurea depressa L .
Carthamus oxyacanthus L .

ماستلنک

Geranium tubersum L .

Turgenia latifolia L .

ﺟدول  -2تجزیه واریانس تأثیر سطلح ریزگرد بر کارایی علفکشها در ارترا با صفا وزن خاک علفهای هرز ،ارتفاع بلته ،تعداد دانه در
سنرله ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه
T able 1. The variance analysis of different levels of the airborne dust effect on herbicides efficiency associated
traits such as weed dry weight, plant height, number of grains per spike, the thousand seeds weight and grain
yield
Source of
Number of
W eight
W eed dry
df
Plant height
Grain yield
variation
grains per spike thousand seeds
weight
)Replications (R
3
27.5 ns
18.2 ns
** 20.75
** 44673.9
** 593.3
** 1488.4

** 36227.8

** 25.06

**6.4

** 372.1

1

)Airborne dust (A

40.9

694.4

0.41

0.13

12.6

3

)(R)× (A

** 36081.3

**

132778.9

**

26.45

**

**

4

)Herbicides (H

48.12

* 357.8

633.2ns

0.76ns

1.11ns

7.7 ns

4

)(A)× (H

108.01

2017.26

0. 77

0.67

11.04

24

Error

17.4

8.1

3.3

9.2

8.3

** ns ،* ،بهترتیب معنیدار در سطح اﺣتمال  1و  5درصد و نرلد اختالف

779.6

) C.V (%

معنیدار.

**, *, ns significant at 1 and 5% level and non-significant, respectively.

وزن خشک علفهای هرز در طی سه مرحله نمونه
برداری تحت تأثیر ریزگرد
تیمارهااای آزمااایش تاااثیر معناایداری باار روی فراواناای

علفهرز نداشتند (عدم نمایش دادهها) .تأثیر تیمار-هاای
کنترلی مختلف بر وزن خاک علف¬های هارز طای ساه
مرﺣله نملنه برداری (شکل  ،)1ﺣاکی از ایع امار بالد کاه
در طاای مرﺣلااه اول (ﻗراال از اعمااال تیمااار¬هااا) ،میااان
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تیمار¬های آزمایای اختالف معنی داری وﺟالد نداشات.
در مرﺣله دوم ( 20روز پس از اعماال تیماار-هاا) ،میاان

دارای بیاتریع میزان وزن خاک کل علف¬هاای¬هارز
(با  167/5گرم در متر مربی) بلد .در مرﺣلاه سالم (زماان

تمااام تیمااار¬هااا اخااتالف معناای دار وﺟاالد داشاات بااه
گلنه¬ای که ،وﺟیع دستی دارای کم¬تریع وزن خااک
علف¬های¬هرز (صفر) بلد .علف¬کش آتالنتیس باا 3/2
گرم در متر مربی دررتره پس از وﺟیع دستی ﻗرار گرفات.
علف¬کش تلفلردی (با  28/2گرم در متار مربای) بعاد از
ایااع دو تیمااار ﻗاارار گرفاات و تیمااار شاااهد تااداخل بااا
علف¬هرز با  117/5گارم در متار مربای اخاتالف معنای
داری با علف¬کش تلفلردی داشت .در نهایت با تلﺟه باه
عدم ﺣﻀلر علفهای هرز باریاکبرگ (ﺟادول  )1و عادم
کارا ی علفکش تاپیک بر روی علفهای هرز پهاع بارگ،

برداشت) دو تیمار وﺟیع دستی و علف¬کاش آتالنتایس
بااه ترتیااب بااا صاافر و  1/5گاارم در متاار مرباای ،دارای
کم¬تریع وزن خاک علف¬های هرز بلدند و میاان ایاع
دو تیماار تفااو معنای داری وﺟالد نداشات .پاس از دو
تیمار ذکر شده ،علاف¬کاش تلفالردی (باا وزن خااک
 34/5گرم در متر مربی) ﻗرار گرفات .در نهایات دو تیماار
تاپیک (با  127/6گرم در متر مربای) و شااهد تاداخل باا
علف¬های¬هارز (باا  136/1گارم در متار مربای) دارای
بیاتریع وزن خاک علف¬هرز بلدند ،کاه از ایاع لحاا
اخااااتالف معناااای داری بااااا یکاااادیگر نداشااااتند

شکل  -1تأثیر تیمارهای ملرد مطالعه بر وزن خاک علف های هرز طی سه مرﺣله نملنه برداری (مرﺣله اول ﻗرل از اعمال تیمارها ،مرﺣله دوم
 20روز بعد از اعمال تیمارها ،مرﺣله سلم در زمان برداشت گندم) (ﺣروف ماتر بیانگر عدم وﺟلد تفاو معنی دار میباشد).
Figure 1. The effect of treatments studied on weed dry weight in three stages of sampling (first stage: before
treatment, second stage: 20 days after treatment, third stage: at the harvest time) (Common letters indicate no
significant difference).

وزن خشک علفهای هرز در زمان برداشت تحت
تأثیر ریزگرد
مقایسه میانگیع اثر متقابل میان سطلح ریزگرد و تیماار-
های مدیریتی در رابطه با وزن خاک علفهایهرز (شکل
 )2ﺣاکی از تأثیر منفی ریزگرد بار کاارایی علافکاشهاا
(کاهش کنترل علفهایهرز) است .میان دو تیمار وﺟایع
دستی و علفکش آتالنتیس اخاتالف معنای داری وﺟالد
نداشت .کمتریع میزان وزن خاک علافهاایهارز در دو
تیمار وﺟیع دستی و مصرف علفکش آتالنتیس بهدسات
آمد ،وزن خاک علفهایهرز در شارایط ﺣﻀالر و عادم
ﺣﻀلر ریزگرد در وﺟیع ،صفر بلد و ایع میزان برای علف-
کش آتالنتیس برابر با  1/8و  0/95گرم در متر مربی بلد.
علاافکااش تلفاالردی بعااد از دو تیمااار وﺟاایع دسااتی و
آتالنتیس دارای کمتریع میزان وزن خاک علفهرز بالد.

با تلﺟه به ایع نکته که وﺟلد ریزگرد بیاتریع تأثیر را بار
کاهش کارایی علفکش تلفلردی داشات ،بناابرایع میاان
کارایی تلفلردی در شرایط وﺟالد و عادم وﺟالد ریزگارد
تفاو معنی دار وﺟلد داشات .و وزن خااک علافهاای
هرز در شرایط ﺣﻀلر و عدم ﺣﻀلر ریزگرد برای تلفلردی
به ترتیب برابر با  50/7و  18/5گرم در متر مربای بالد .دو
تیمار شاهد تداخل با علفهرز و مصرف علفکش تاپیاک
(چلن علافهاای هارز باریاک بارگ دارای تاراکم و وزن
خاک کمتری نسرت به برگپهاعهاا بالدهاناد بناابرایع
علفکش تاپیک در کنترل علافهاای هارز ملفاق نرالده
است که ایع به دلیل وﺟلد ریزگرد روی علافهاای هارز
نیست) دارای بیاتریع میزان وزن خاک علفهرز بلدناد،
به طلری که در شرایط وﺟلد و عدم وﺟلد ریزگرد میازان
وزن خاک علفهارز بارای تاپیاک باه ترتیاب  144/6و
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 126/9گرم در متر مربی و برای شاهد تداخل با علفهارز

به ترتیب  122/4و  132/7گرم در متر مربی بلد

شکل  -2مقایسه میانگیع اثر متقابل ریزگرد در تیمارهای ملرد مطالعه روی وزن خاک علف هرز (مرﺣله برداشت) (ﺣروف ماتر
وﺟلد تفاو معنی دار میباشد).

بیانگر عدم

Figure 2.T he M ean comparisons of interaction effects the studied treatments on weed dry weight (Harvest
step) (Common letters indicates no significant difference) .

کنترل ملفق علفهاایهارز مازارع گنادم و کااهش وزن
خاک علفهایهرز در اثر استفاده از علفکش آتالنتایس
تلسط ( Kiani et al.)2017گازار شاده اسات ،ایااان
عنلان نملدند که علفکش آتالنتایس در کنتارل تماامی
گلنه های علفهرز دهگالن بهﺟز پیيک صحرایی ملفاق
عماال نماالد .هميناایع ( Shahbazi et al.)2016در
بررسی تأ ثیر ریزگرد بر کارایی آتالنتیس بیان داشاتند
که آتالنتیس با فرملتسیلن ا.دی در ﺣﻀلر ریزگردهاا
می تلاند کارایی خلد را ﺣفظ نماید .در ارترا با کاهش
عملکرد علفکاش تلفالردی در ﺣﻀالر ذرا ریزگارد
( Nosratti et al. )2016عنالان نملدناد کاه ﺣﻀالر
ریزگردها روی سطلح علفهاای هارز ملﺟاب کااهش
کارایی مخلل علفکش تلفلردی +ام سای پای آ شاد.

نتایج ایع مطالعه همسل با نتایج (K iani et al. )2017

و ( Shahbazi et al. )2016میباشد.
ارتفاع بوته گندم تحت تأثیر ریزگرد و تیمارهای
علفکشی
مقایسه میانگیع تأثیر ریزگارد بار ارتفااع بلتاه گنادم
(شکل  )3بیان کننده تأثیرگذاری ریزگرد بر ارتفاع بلته
گندم میباشد .ذرا ریزگرد ملﺟب کاهش ارتفاع بلته
گندم شدند و کمتریع ارتفاع بلته ( 90/4سانتیمتر) در
شرایط وﺟلد ریزگرد بهدسات آماد و در سالی مقابال
بیاتریع ارتفاع بلته در شارایط عادم ﺣﻀالر ریزگارد
( 96/5سانتیمتر) مااهده شد .در مطالعا دیگری نیز
کاهش ارتفاع گیاه در اثر ﺣﻀلر ریزگارد گازار شاد
(.)L eghari et al., 2015; W u et al., 2012

شکل  -3مقایسه میانگیع اثر ریزگرد بر ارتفاع بلته (ﺣروف ماتر

بیانگر عدم وﺟلد تفاو معنی دار میباشد).

Figure 3.The Mean comparison of the airborne effect on plant height (Common letters indicate no significant
difference).
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نتیجه مقایسه میاانگیع تاأثیر تیمارهاای کنترلای بار
ارتفاع بلته گندم (شکل  ،)3ﺣااکی از افازایش ارتفااع
بلته گندم در اثر افزایش رﻗابت با علفهاای هارز بالد.
بیاتریع ارتفاع بلته در تیماارهاای شااهد تاداخل باا
علفهرز و مصرف علفکش تاپیک مااهده شد که باه
ترتیب دارای  103/6و  101/5سانتیمتر ارتفاع بلدناد،
بیع دو تیمار شاهد تداخل با علفهرز و مصرف علاف-
کش تاپیک اختالف معنی داری وﺟلد نداشات .علاف-
کش تلفلردی پس از شاهد تداخل با علفهرز و علف-
کش تاپیک دارای بیاتریع ارتفااع بلتاه گنادم (96/1
سانتیمتر) بلد و در نهایت دو تیمار مصرف علافکاش
آتالنتیس و وﺟیع دستی کمتریع ارتفاع بلته را سارب
شاادند و بااه ترتیااب دارای  83/9و  82/4سااانتیمتاار
ارتفاع بلدند .با تلﺟه باه ایاع ملعالع کاه هار چقادر
رﻗابت شدید شلد تخصیص ملاد به بخشهای رویاای
افزایش مییابد و در نتیجه رشد رویای تحریاک مای-
شلد ( ،)Douglas et al., 1994میتلان اظهاار داشات
که با افزایش وزن خااک علافهاایهارز (شاکل ،)2
رﻗابت بیع گنادم و علافهاای هارز افازایش یافات و
افزایش رﻗابت سرب تخصیص ملاد باه بخاش رویاای
شده که در نتیجه افزایش ارتفاع بلتاه گنادم را سارب
گردید (شکل .)3
تعداد دانه در سنبله گندم تحت تأثیر ریزگررد و
تیمارهای علفکشی
مقایسه میانگیع اثر سطلح ریزگرد روی تعداد داناه در
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سنرله بیان کننده تأثیر منفی ریزگرد روی تعداد داناه
در سنرله بلد و ملﺟب کاهش تعداد دانه در سنرله شد
و همينیع سرب ایجاد اختالف معنی دار میان وﺟلد و
عدم وﺟلد ریزگرد گردید ،به طلری که کمتریع تعداد
دانه در سنرله در تیماار دارای ریزگارد ( 26/8داناه در
سنرله) و بیاتریع تعداد دانه در سنرله در تیمار بدون
ریزگرد ( )27/6مااهده شد (شاکل  .)4ذرا ریزگارد
ملﺟب کاهش تعداد داناه در سانرله شادند .کاه ایاع
نتایج همسل با تحقیقا ( Shahbazi et al.)2016بلد.
در اثر ناست ریزگردها بر روی گیاه باهخصالص روی
سطح برگ ،برگ گیاه دچار اختالل گاته ،و اختالل در
ایع بخش از گیاه بهعنلان بخش فتلسنتز کننده ،سرب
کااهش فتلسانتز مایگاردد (.)Sharifi et al., 2015
رسلو ریزگردها در سطح برگ مانی تنفس و فتلسانتز
نرمال شاده و همينایع از رسایدن نالر خلرشاید باه
برگها ممانعت بهعمل میآورند ،بهعالوه سرب مسدود
شدن روزنهها میشلند که ایع امر کاهش انتقاال دی-
اکسیدکربع و بهتری آن کاهش هدایت روزناهای را در-
پاااای دارد (.)Santosh and K umar, 2012
( Priyank a and M ishra )2013عنلان نملدناد کاه
ناست ذرا ریزگرد روی برگها منجر به بسته شادن
مسیر روزنهها ،اخاتالل در سیساتم تراادت گااز دی
اکسیدکربع  ،بخار آو و اکسایژن و در نهایات کااهش
فتلسنتز و کاهش پر شدن دانهها را باهدنراال خلاهاد
داشت.

شکل  -4مقایسه میانگیع اثر سطلح ریزگرد بر تعداد دانه در سنرله (ﺣروف ماتر

بیانگر عدم وﺟلد تفاو معنی دار میباشد).

Figure 4.The Mean comparison of the airborne effect on number of grain per spike (Common letters indicate
no significant difference).
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مقایسه میانگیع تأثیر تیمارهاای کنترلای روی تعاداد
دانه در سنرله بیان کنناده تفااو معنای داری میاان
تیمار های کنترلی بلد .بیاتریع تعداد داناه در سانرله
در تیمارهای وﺟایع دساتی ( 30/4داناه در سانرله) و
آتالنتیس ( 29/82دانه در سنرله) مااهده شد و از ایع
لحا میان ایاع دو تیماار تفااو معنای داری وﺟالد
نداشت .علفکش تلفلردی (با  27/56داناه در سانرله)
پس از دو تیمار وﺟیع دساتی و علافکاش آتالنتایس
ﻗرار گرفت .میان علفکش تاپیاک (باا  26/38داناه در
سنرله) و تیمار شاهد تداخل با علفهرز (با 25/87دانه
در ساانرله) تفاااو معناای دار وﺟاالد نداشاات( .شااکل
.)4باتلﺟه به اینکه یکای از مهامتاریع تاأثیرا منفای
علف های هرز در گندم ،کاهش تعاداد داناه در سانرله
است ،بااتتریع تعاداد داناه در سانرله در تیماارهاایی
مااهده شد کاه بیااتریع کنتارل علافهاای هارز را
داشتند (.)Sharifi et al., 2015
وزن هزار دانه گندم تحت تأثیر ریزگرد و تیمارهای
علفکشی
مقایسه میانگیع تاأثیر ریزگارد روی صافت وزن هازار
دانه گندم ناان دهنادهی کااهش وزن هازار داناه در
ﺣﻀلر ریزگرد میباشد و میاان ﺣﻀالر و عادم ﺣﻀالر
ریزگرد تفاو معنی داری وﺟلد داشت ،به طالری کاه
پاااییعتااریع وزن هاازار دانااه در ﺣﻀاالر ذرا ریزگاارد
( 33/9گرم) و باتتریع وزن هزار دانه در عادم ﺣﻀالر
ریزگرد ( 32/3گرم) به دست آمد (شکل  .)5با پلشیده

شدن ساطح بارگ تلساط ذرا گارد و غراار ،میازان
تنفس گیاه افزایش مییابد که در نهایات ایاع علامال
منجر به مصرف انرژی گیاه میشالد .در عامع ،بساته
شدن روزنه به عنلان سرییتریع عکسالعمال گیااه در
پاسخ به ﺣﻀلر ریزگردها میباشاد کاه باه نلباه خالد
باعاااث اخاااتالل در فرآیناااد فتلسااانتز مااایگاااردد
(.)Chauhan, 2010
مقایسه میانگیع تیمارهای کنترلی روی وزن هزار داناه
گندم ﺣاکی از وﺟلد تفاو معنی دار بیع تیماارهاای
کنترلی بلد .باتتریع وزن هزار دانه در تیمار تلفالردی
( 35/3گرم) مااهده شد که با سایر تیمارهاا اخاتالف
معنی داری داشت .تیمارهاای وﺟایع دساتی (33/95
گرم) و آتالنتیس ( 33/4گرم) با یکدیگر اختالف معنی
داری نداشتند و بعد از تیمار تلفلردی ،دارای بیاتریع
وزن هزار دانه بلدند .تیمارهای تاپیاک ( 31/9گارم) و
شاهد تداخل با علفهرز ( 30/87گرم) دارای کمتاریع
وزن هزار دانه بلدند و از ایع لحا میان ایع دو تیماار
اختالف معنی داری وﺟلد نداشت (شکل  .)5گنادم باا
انتقال مجدد منابی به دانههای ملﺟلد که تحت رﻗابات
علف هرز از تعدادشان کاسته شده است ،وزن تک داناه
را در سطح ﻗابل ﻗراللی ﺣفاظ نمالده کاه ایاع نتاایج
همسل با نتایج تحقیاق ( K iani, )2017مایباشاد کاه
عنلان نملد تعداد دانه کمتر در تیمارهایی کاه کنتارل
علفهرز را بهخلبی انجام نداده بلدند ،منجر به افزایش
وزن هزار دانه گندم در آنها شده است.

شکل  -5مقایسه میانگیع اثر ریزگرد بر وزن هزار دانه (ﺣروف ماتر

بیانگر عدم وﺟلد تفاو معنی دار میباشد).

Figure 5.T he M ean comparison of the airborne effect on the thousand seed weight (Common letters indicate
no significant difference).
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عملکرد گندم تحت تأثیر ریزگرد و تیمارهای علرف
کشی
مقایسه میانگیع عملکرد تحت تأثیر سطلح ریزگرد نااان
دهندة تأثیر کاهنده ریزگرد بر عملکرد دانه گندم میباشد
و سرب ایجاد اخاتالف معنای داری میاان ﺣﻀالر و عادم
ﺣﻀلر ریزگرد گردید به نحلی که ،بیاتریع عملکرد گندم
در عاادم ﺣﻀاالر ریزگاارد ( 584/8گاارم در متاار مرباای) و
کمتریع عملکرد در ﺣﻀلر ریزگارد ( 524/6گارم در متار
مربی) مااهده شده است (شکل .)6
( Shahbazi et al.)2016طی آزمایای اثر ریزگردها را بر
عملکرد و اﺟزای عملکرد گندم در کرمانااه بررسی نملدند
و بیان داشتند که ریزگردها ملﺟب کاهش تعاداد داناه در
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سنرله و کاهش عملکرد گندم رﻗم پیاگام شدند .مقایساه
میانگیع عملکرد دانه تحت تأثیر تیمارهای کنترلی ﺣااکی
از وﺟلد اختالف میان تیمارهای مختلف اسات ،بیااتریع
عملکرد دانه در تیمار وﺟیع دستی ( 707/7گارم در متار
مربی) و آتالنتیس ا.دی ( 670/6گرم در متر مربی) مااهده
شد و میان ایع دو تیمار اختالف معنی داری وﺟلد نداشت.
تیمار علفکش تلفلردی ( 524/8گرم در متر مربی) پس از
دو تیمار وﺟیع دستی و آتالنتیس ﻗارار گرفات .کمتاریع
عملکرد دانه به ترتیب در دو تیمار شاهد تداخل با علفهرز
( 442/85گرم در متر مربای) و تاپیاک ( 427/64گارم در
متر مربی) بهدست آمد که ایاع دو تیماار اخاتالف معنای
داری بااااااا یکاااااادیگر نداشااااااتند (شااااااکل .)6

شکل  -6مقایسه میانگیع اثر ریزگرد بر عملکرد دانه (ﺣروف ماتر بیانگر عدم وﺟلد تفاو معنی دار میباشد).
Figure 6.The Mean comparison of the airborne effect on grain yield ( The Common letters indicate no significant
difference).
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وﺟلد ریزگردها به یک ماکل مرترط با بخش کاااورزی،
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همينیع در ایع تیمارها (بدون ریزگرد) علفکش بهتر به-
درون علفهرز نفلذ نملده و در نتیجه کنترل علفهای هرز
را ملﺟب شده و به سرب کاهش تعداد علفهارز ،افازایش
عملکرد گندم را بهدنرال داشته است .اتخاذ تصمیماتی که
منجربه کاهش اثر زیان بار ریزگردها شلد (م ل استفاده از

آبیاااری بااارانی) ،ممکااع اساات بتلانااد کاااهش عملکاارد
محصالت کااااورزی از ﺟملااه گناادم را تقلیاال بخاااد.
همينیع می تلان با اعافه نملدن افزودنیها ،اثر ریزگرد را
خن ی و کارایی علافکاش را در کنتارل علافهاای هارز
افزایش داد ،عالوه بر اساتفاده از افزودنایهاا مایتالان از
فرملتسیلنهای ﺟدید یا علفکشهای ﺟدید که در ایاع
مطالعه امکان بررسی آنها وﺟلد نداشت ،اساتفاده و نتاایج
ملرد بررسی ﻗرار گیرند.
با تلﺟه به نتایج ایع تحقیق ،انتخاو علفکشهای مناسب
با تلﺟه به نلع علفهرز ملﺟالد در مزرعاه و نیاز انتخااو
علفکشهایی که در ﺣﻀلر ریزگردها ،کارایی آنها کاهش

... بررسی تأثیر ریزگردها بر کارایی علفکش ها در کنترل علف های هرز گندم:نقیب الساداتی و همکاران

.تلان خلبی در کنترل علفهای هرز مزرعه داشت
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. میتلاند رو مناسری در ملاﺟه با ریزگردهاا باشاد،نیابد
در ایااع آزمااایش ذرا ریزگاارد روی کااارایی علاافکااش
دی تأثیری نداشت و همينیع ایع علافکاش.آتالنتیس ا
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