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ABSTRACT 

In order to evaluate the efficacy of mesosulfuron + iodosulfuron + diflufenican (Othello OD( herbicide 

doses under temperature and soil moisture conditions in the control of wheat weeds, field experiments were 

carried out in Fars and Alborz provinces during 2017 to 2018. Treatments included spraying at different 

times after irrigation (different soil moisture conditions) as main plots in three levels (2 and 7 days after 

irrigation and 1 day before next irrigation), dose of herbicide as a subplot at 6 levels (0, 25, 50, 75, 100 and 

125% of recommended dose), and spraying day time as sub-sub plots at two levels (7-8 am, and 11-12am). 

The results showed that in the condition that moisture had provided after spraying, reduced doses of these 

herbicides were more effective in reducing the dry weight of broad leaves weeds than other conditions. 33, 

66 and 99 g ai/ha herbicide doses (25, 50 and 75% of recommended concentration), especially in 2 days 

after irrigation and 1 day before irrigation treatments, weed dry weight of grass weeds had more difference 

than 7 days after irrigation conditions, compared to control treatment. Under normal moisture conditions 

(field capacity), the reduced concentrations were more efficient in controlling the weeds and the higher 

moisture stress resulted in the lower efficiency of the reduced concentrations.  
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 چکیده
هرز ایههای مزوسولفورون + یودوسولفورون + دیفلوفنیکان در کنترل علفکشهای علفمنظور بررسی کارایی غلظتبه

 هایهای دوبار خردشده بر پایه طرح بلوکصورت کرتای بهتأثیر دما و رطوبت خاک مزرعه، آزمایش مزرعه گندم تحت
انجام شد. فاکتورها شامل سمپاشی  5931تا  5931کامل تصادفی و در سه تکرار، در دو استان فارس و البرز طی سال های 

عنوان کرت اصلی در سه سطح  شامل سمپاشی در دو اک( بههای مختلف بعد از آبیاری )شرایط مختلف رطوبتی خدر زمان
 عنوان کرت فرعی درکش بههای مختلف علفو هفت روز بعد از آبیاری و سمپاشی یک روز قبل از آبیاری بعدی، غلظت

عنوان کرت فرعی درصد غلظت توصیه شده و زمان سمپاشی در روز به 551و  555، 11، 15، 51شش سطح شامل صفر ، 
صبح بود. نتایج نشان داد که در شرایطی که بعد از سمپاشی  55-55ی در دو سطح ساعت هفت تا هشت صبح و ساعت فرع

به  برگ نسبتهرز پهنهایکش، کارایی بیشتری در کاهش وزن تر علفیافته این علفهای کاهشرطوبت مهیا شد، غلظت
ویژه درصد غلظت توصیه شده( به 11و   15، 51وثره در هکتار )گرم ماده م 33و  66و  99های سایر شرایط دارند. در غلظت

د برگ نسبت به تیمار شاههرز باریکهایدر شرایط رطوبتی دو روز بعد از آبیاری و یک روز قبل از آبیاری، وزن تر علف
ته در شرایط افیهای کاهش)غلظت صفر(، اختالف بیشتری نسبت به شرایط رطوبتی هفت روز بعد از آبیاری داشت. غلظت

د، هرز بررسی شده داشتند و هرچه تنش رطوبتی بیشتر شهایرطوبتی نرمال )ظرفیت مزرعه(، کارایی بیشتری در کنترل علف
 یافته کاهش یافت. های کاهشکارایی غلظت

 

 یافته، وزن تر.های کاهشهرز، غلظتهایدما، سمپاشی بعد از آبیاری، علف :کلیدی هایهواژ

 هرز گندم تحت تأثیر دما و رطوبت محیطی مزرعه هایکش در کنترل علفکارایی دُزهای علف

 
 4و محمدعلی باغستانی میبدی 3، مصطفی اویسی*2، حسن علیزاده1محمدامین قسام

 شگاه تهران،کشاورزی و منابع طبیعی، دان یار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکدگانترتیب دکتری، استاد و دانشبه -3و2و1

 هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.هایاستاد، بخش تحقیقات علف -4 

 (51/1/5933تاریخ پذیرش:  - 55/9/5933)تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

، تأثیر بسیار زیادی بر گرمایش جهانی پدیده روزهام

 رمحیط گذاشته است. بافزایش میانگین درجه حرارت 

 د رش ،گرمایش جهانی ،های انجام شدهبینیاساس پیش

تحت تاثیر این  گیاهی را نیزهای گونهو عملکرد 

هرز هم هایتغییرات قرار داده است؛ بنابراین رشد علف

و هوایی قرار خواهد گرفت  تحت تاثیر تغییرات آب

(, 20081CCSP). ها برای کنترل کشمصرف علف

هرز، همچنان از کاربردی ترین و موثرترین هایعلف

کش تحت و کاربرد علف های مورد استفاده استروش

تاثیر شرایط محیطی از جمله درجه حرارت محیط، 

رطوبت نسبی و  میزان رطوبت خاک قرار خواهد گرفت. 

Fausey & Renner  (2001 نشان دادند که فعالیت )

)هفت برابر(  2کش فلومیکلوراک بر روی سلمه ترهعلف

 14و تاج خروس )سه برابر(، وقتی درجه حرارت از 

گراد افزایش یافت، درجه سانتی 04گراد به درجه سانتی

بیشتر شد. افزایش دما در بعضی موارد، باعث تجزیه 

تعاقب آن، فعالیت کش خواهد شد که متر علفسریع

 ,Johnson & Youngدهد )کش را کاهش میعلف

2002; Jursik et al., 2020 افزایش هفت برابری در .)

 52جذب و انتقال مزوتریون در گاوپنبه و توق در دمای 

که کارایی گراد مشاهده شد، درحالیدرجه سانتی

و گاورس در  5تاج خروسهرز هایمزوتریون در علف

رارت، شش تا هفت برابر کاهش یافت همین درجه ح

(Johnson & Young, 2002 کارایی مزوتریون بر روی .)

داری با افزایش درجه حرارت از طور معنیتاج خروس به

گراد کاهش یافت که نشان درجه سانتی 04به  23

دهنده افزایش در متابولیسم مزوتریون در دمای باالتر 

هش رطوبت خاک، کا  (.Godar et al., 2015باشد )می

 ,Wright & Hironباعث افزایش اسید آبسیزیک )

(، کاهش سرعت Hsiao, 1973(، تعدیل اسمزی )1972

(، کاهش هدایت Boyer, 1970; Hsiao, 1973رشد )

ای، کاهش سرعت فتوسنتز و افزایش موم روزنه

( خواهد شد Boyer & Bowen, 1995کوتیکوالر )اپی

گذارند تاثیر می هاکشکه همگی بر عملکرد علف

                                                                                                                                                                          
1 -Climate Change Science Program 
2 -Chenepodium album 

(Alizade et al., 2020 در آزمایش .)Dickson 

گیاهان نگهداری شده در شرایط بدون آبیاری (1990)

روز بعد از سمپاشی در مقایسه با گیاهان منظم  10

کیلوگرم ماده موثره  23/4های آبیاری شده، به غلظت

کیلوگرم ماده  11/4بوتیل و  –در هکتار فلوآزیفوپ 

کتار گلیفوسیت، تحمل بیشتری نشان دادند موثره در ه

کش در زمان در آزمایشی گزارش شد که کارایی علف . 

 Carterهرز دارد )مصرف در روز، بستگی به گونه علف

& Prostko, 2019.) 
ل، بوتی -های فلوآزیفوپکشدر آزمایشی، کارایی علف

متیل و ستوکسی دیم در کنترل  -هالوکسی فوپ

Urochloa decumbens   در گیاهان تحت شرایط

و  -49/4مگاپاسکال نسبت به  -3/1رطوبت خاک 

، کشمگاپاسکال، کمتر بود. کاهش غلظت علف -45/4

 34کارایی را کاهش داد؛ به استثنای کاربرد غلظت 

درصد ستوکسیدیم و فلوآزیفوپ بوتیل که کاربرد آن در 

هرز در شرایط نرمال مرحله چهار تا شش برگی علف

(. مطابق با Rocha-Pereira et al, 2012وثر بود )آبی، م

تاثیرگذاری  Abbott & Sterling (2006) آزمایش 

وسیله کاهش مقدار آب در خاک که بر روی کش بهعلف

، به گذاردکش تاثیر میجذب، انتقال و متابولیسم علف

ا، هکشمخاطره خواهد افتاد. جذب و کارایی بیشتر علف

هان در معرض رطوبت نسبی باال عموماً موقعی که گیا

بعد از تیمار نسبت به رطوبت نسبی باال قبل از تیمار 

که  دهدیابد که این نشان میقرار می گیرند، افزایش می

کش نسبت به تاخیر در خشک شدن قطرات علف

 تری در افزایشهیدراتاسیون کوتیکول، مکانیسم مهم

شد باها در رطوبت نسبی باال میکشکارایی علف

(Ramsey et al., 2005.) Olsen et al (2000 طی )

هرز با هایآزمایشی نشان دادند که کنترل علف

)سولفوسولفورون( در رطوبت  MON 37500کش علف

درجه  25و  23اشباع خاک و دمای روز و شب 

گراد نسبت به رطوبت یک سوم ظرفیت مزرعه و سانتی

د. بیشتر بو گراددمای روز و شب پنج و سه درجه سانتی

3 - Amaranthus rudis 
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کش در شرایط مساعد بنابراین شناخت کارایی علف

ترین ضرورت های اجرای این دمایی یا رطوبتی، از مهم

ترین هدف انجام این تحقیق، تعیین و مهم آزمایش است

شرایط رطوبتی مناسب خاک، رطوبت نسبی محیط و 

های دمای محیط در جهت افزایش کارایی غلظت

 هرز گندم وهایدر کنترل علفکش اوتللو مختلف علف

 باشد. تاثیر آن بر روی گندم می

 

 هاروش و مواد

کش های علفمنظور بررسی کارایی غلظتبه

 مزوسولفورون + یدوسولفورون+ دیفلوفنیکان )اُتللو(

تحت تأثیر شرایط دما و رطوبت محیطی مزرعه در 

ای در دو هرز گندم، آزمایش مزرعههایکنترل علف

 1573-1571های زراعی طی سالارس و البرز استان ف

آزمایش سال اول در منطقه  انجام شد. 1571-1579و 

 124دستجه شهرستان فسا )استان فارس(  واقع در 

کیلومتری جنوب شهر شیراز، با مختصات جغرافیایی 

و  20درجه شمالی و  53و  13درجه تا  55و  51 بین

زمایش سال درجه طول شرقی و آ 01و  54درجه تا  03

دوم در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع 

و  51 طبیعی دانشگاه تهران با مختصات جغرافیایی بین

درجه تا  03و  20درجه شمالی و  53و  13درجه و  55

محل آب و هوای درجه طول شرقی انجام شد.  01و  54

و میانگین دمای  اجرای آزمایش در فارس، گرم و خشک

 0/20بارندگی در سال انجام آزمایش، روزانه و میزان 

محل آب و هوای متر بود. میلی214درجه سلسیوس و 

و میانگین دمای  اجرای آزمایش در استان البرز معتدل

و  0/11روزانه و میزان بارندگی در سال انجام آزمایش 

 متر بود. میلی 554

در هر دو سال و در هر دو آزمایش، عوامل مورد بررسی 

الف( سمپاشی در زمان های  های زیر بودند:شامل تیمار

مختلف بعد از آبیاری )شرایط مختلف رطوبتی خاک( 

عنوان کرت اصلی در سه سطح  شامل سمپاشی دو به

روز بعد از آبیاری، سمپاشی هفت روز بعد از آبیاری و 

بعدی. در واقع دور  سمپاشی یک روز قبل از آبیاری

شد و سمپاشی در  روز در نظر گرفته 13آبیاری گندم، 

مقاطع مختلف این دور آبیاری انجام شد. ضمناً دور 

وز ها در یک رای تنظیم شد که سمپاشیگونهآبیاری به

کش های مختلف علفانجام شود. ب( غلظت

مزوسولفورون + یدوسولفورون+ دیفلوفنیکان )اوتللو، 

 1/1شرکت بایر کراپ ساینس آلمان با دز توصیه شده 

عنوان کرت فرعی در پنج سطح شامل ر( بهلیتر در هکتا

درصد غلظت توصیه 123و  144، 93، 34، 23صفر، 

گرم ماده موثره  113و  152، 77، 11، 55شده )صفر، 

عنوان کرت در هکتار( بود و ج( زمان سمپاشی در روز به

فرعی در فرعی در دو سطح ساعت هفت تا هشت صبح، 

اد گرسانتی وقتی درجه حرارت بین صفر تا پنج درجه

صبح، وقتی درجه حرات بین  11-12است و ساعت 

 گراد است، بود.درجه سانتی 11-10
متر مربع  1444ای به مساحت آزمایش در مزرعه

های دوبار خرد شده و در قالب طرح صورت کرتبه

اد ابع های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد وبلوک

این آزمایش در  ها سه در دومتر در نظر گرفته شد.کرت

مزرعه آبیاری تحت فشار )آبیاری نواری( اجرا شد و در 

واحد آزمایشی بود. قطعه زمین  141مجموع شامل 

دار و با انجام شخم برگردان 1573ماه مورد نظر در آبان

ها و دو نوبت دیسک عمود بر هم و خرد کردن کلوخه

بندی تهیه بستر مناسب آماده شد. سپس نسبت به کرت

اقدام شد. بعد از  احداث نهرهای ورودی و خروجیو 

دم گنپیاده نمودن نقشه طرح بر روی زمین، کشت بذر 

در فارس و  1573آبان  13های رقم سیروان در تاریخ

 234در کرج به روش دستپاش به میزان  1573آبان  21

صورت پخش بذرها بر خاک و سپس کیاوگرم در هکتاربه

رقم سیروان در  .انجام شدها با خاک مخلوط شدن آن

طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی در اکثر مناطق 

شود و پتانسیل عملکردی گندم خیز ایران کشت می

ها طبق عرف مزارع گندم در باالیی دارد. دور آبیاری

روز در نظر گرفته شد. در مرحله رسیدگی  13منطقه، 

فیزیولوژیک دانه، آبیاری قطع شد تا ضمن کاهش 

مازاد دانه، محصول گندم آماده برداشت شود.  رطوبت

کودهای شیمیایی مورد استفاده در آزمایش، شامل 

کیلوگرم کود اوره در هکتار بود که نصف آن در  244

هنگام کشت و بقیه کود نیتروژن در مرحلة ساقه دهی 

کیلوگرم در  144گندم به زمین داده شد. همچنین 

 اشت به خاک افزودههکتار فسفات دی آمونیوم  قبل از ک

 شد.
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صورت پس رویشی و در مرحله تیمارهای سمپاشی به

زادوکس گندم )ساقه اصلی و ظهور پنج پنجه( در  23

ماه دی 54در فارس و 1573ماه دی 24تاریخ های 

وسیله یک در کرج به اعمال شد. سمپاشی به 1571

 Matabi 12V Electricسمپاش پشتی شارژی )

Backpack Sprayer Agratech, UK مجهز به نازل )

کیلوپاسکال و حجم  204که با فشار  11442شره ای 

لیتر در هکتار تنظیم شده بود، انجام شد. قبل از  234

اعمال تیمارها، کالیبره کردن سمپاش برای حصول 

صفات مورد اندازه  اطمینان از غلظت سم، انجام شد.

گیری در این تحقیق شامل دو بخش صفات 

رز و گندم بود. در یک مرحله پس از مصرف ههایعلف

کش(، وزن تر و روز پس از مصرف علف 21کش )علف

هرز اندازه گیری شد. برای این منظور، هایخشک علف

کوادرات ثابت در نظر گرفته شد و پس از نمونه گیری 

 برگهرز در سطح کوادرات، به تفکیک باریکهایعلف

تن در پاکت، در برگ جدا شدند و پس از گذاشو پهن

ساعت  01درجه سلسیوس به مدت  14آون در دمای 

توزین شد. در پایان فصل  441وسیله ترازوی خشک و به

رشد، عملکرد دانه و عملکرد زیستی با برداشت یک متر 

 .مربع و رعایت حاشیه از هر کرت اندازه گیری شد

با  هاهر کدام از مکانهای حاصل از تجزیه واریانس داده

انجام شد. ابتدا آنالیز واریانس R نرم افزار فاده از است

بررسی تأثیر تیمارها انجام شد و سپس با توجه به 

دار بودن اثرات متقابل، از تجزیه رگرسیونی برای معنی

 آنالیز اثرات متقابل استفاده شد.  

 پاسخ-های دوزمنحنی

های هرز تحت تأثیر غلظتهایوزن تر و خشک علف

خ پاس -غلظت معادلهش اٌتللو با برازش کمختلف علف

( توصیف و 1استاندارد سه پارامتره استریبیگ )معادله 

 پارامترها محاسبه شد:  

 (:1معادله   )
bEDDose

a
Y

)50/(1
 

 

: صفت مورد مطالعه aمتغیر وابسته،  :Yدر این معادله، 

: ED50کش، هرز در شرایط عدم کاربرد علفعلف

درصد صفت  34ش که باعث کاهش کغلظتی از علف

: شیب خط منحنی در bمورد مطالعه شده است و 

  باشد.شود، مییمای که روند نمودار خطی ناحیه

های واکنش گندم به یمنحندست آوردن برای به

ه تودی وزن تر و زیستهادادهکش اُتللو، های علفغلظت

 Sigma نمونه برداری از طریق نرم افزار  مرحلهگندم در 

plot (ver.12) چهار پارامتره استاندارد  معادلهبا

 & Rithz( برازش داده شد )2لجستیک )معادله 

Strebeig, 2005).  

 (2معادله )
bEDDose

MinMax
MinY

)50/(1

)(




 

غلظتی از  :ED50متغیر وابسته،  :Yدر این معادله، 

درصد صفت مورد مطالعه  34کش که باعث کاهش علف

ای که روند ط منحنی در ناحیه: شیب خbشده است،  

: حد باالی بیشترین صفت Max شود،یمنمودار خطی 

: حد Mi کش و مورد مطالعه در شرایط عدم کاربرد علف

د. باشکش میپایین در شرایط باالترین غلظت علف

( )معادله RMSEشاخص ریشه میانگین مربعات خطا )

 ( برای ارزیابی برازش مدل استفاده شد.5

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑥i−yi)

2n
i=1

n
( 5معادله )   

مین داده واقعی و برآوردشده i y :iو   iXدر این معادله، 

 باشد.: تعداد داده ها می nو 

 

 نتایج و بحث

های آزمایش در فارس و کرج هرز کرتهایفلور علف 

  آمده است. 1در جدول 

 نتایج سال اول

 برگهرز پهنهایوزن تر علف

یج تجزیه واریانس نشان داد که در این آزمایش، اثر نتا

 دارهرز معنیهایسال انجام آزمایش بر تمام صفات علف

هرز هایداری بر صفات علفبود و رطوبت، اثر معنی

نیز  کشبرگ داشت. تأثیر غلظت علفبرگ و باریکپهن

دار بود و تأثیر زمان هرز معنیهایبر صفات علف

برگ و وزن هرز پهنهایزن تر علفسمپاشی تنها بر و

دار شد. نتایج برگ معنیهرز باریکهایخشک علف

اثرات متقابل نشان داد که برهمکنش رطوبت و غلظت 

 دار بود.هرز معنیهایبر تمام صفات علف
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 های آزمایش در فارس و کرجهرز کرتهایفلور علف -1جدول 
Table 1. Weed species in the experimental plots in Fars and Karaj 

 
Experiment 

region 

Grass leaves Broad leaves  

Persian name Scientific name Persian name Scientific name 

 

 
Fars 

 Sinapis arvensis خردل وحشی Avena ludoviciana یوالف وحشی

 Sisymbrium irio خاکشیر تلخ Lolium rigidum چچم

اشخونی و  Phalaris minor گل گندم Centaurea cyanus 

 Torilis arvensis ماستونک Hordeum morinum جو وحشی

 
Karaj 

 Sinapis arvensis خردل وحشی Avena ludoviciana یوالف وحشی

 Fumaria officinalis شاهتره Phalaris minor خونی واش

  - Hordeum morinum جو وحشی

 

وبت و زمان سمپاشی بر وزن تر اثر متقابل رط

برگ در سطح پنج درصد و بر وزن هرز پهنهایعلف

برگ در سطح یک درصد هرز باریکهایخشک علف

دار بود. اثر متقابل غلظت و زمان سمپاشی بر معنی

دار نبود، اما بر وزن خشک برگ معنیهرز پهنهایعلف

 دار شد. برهمکنش سهبرگ معنیهرز باریکهایعلف

فاکتور رطوبت، غلظت و زمان سمپاشی تنها بر وزن تر 

دار و بر وزن تر و خشک برگ معنیهرز پهنهایعلف

 (. 2دار نشد )جدول برگ معنیهرز باریکهایعلف

 
 هرزهای( حاصل از تجزیه واریانس صفات مربوط به علفMSمیانگین مربعات ) -2جدول 

Table 2. Mean squares (MS) of variance analysis of weed traits. 

** ،* ،ns  :دارف معنیالاخت عدم وجوددرصد و  پنجو  یکدار در سطح احتمال ترتیب معنیبه. 

**, *, ns: significant at 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively. 

 

پاسخ، میزان غلظت  –بر اساس مدل سه پارامتره غلظت 

هرز هایعلف درصد وزن تر 34الزم برای کاهش 

گرم ماده  1/144برگ در دو روز بعد از آبیاری، پهن

که در تیمار کش بود، درحالیموثره در هکتار از علف

 34هفت روز بعد از آبیاری، غلظت الزم برای کاهش 

گرم ماده  41/112برگ، هرز پهنهایدرصد وزن تر علف

بینی شد. در تیمار یک روز قبل از موثره در هکتار پیش

درصد وزن تر  34آبیاری، غلظت الزم برای کاهش 

Source of variation df Mean squares 
 Broad leaves wet 

weight 

Broad leaves dry 

weight 

Grass leaves wet 

weight 

Grass leaves dry 

weight 

Place 1 930.9** 35.4** 4022.4** 189.8** 

Error (place) 4 44.6 18.4 118.1 7.1 
Spraying time (a) 2 724.9** 145.7** 227.7** 55.7** 

Place ×a 2 170.4** 15.9** 72.6** 109.1** 

Main error 8 26.6 7.8 61.9 11.34 
Dose (b) 5 5148.04** 1046.02** 3030.5** 659.5** 

b  ×a 10 145.7** 18.7** 62.4** 12.3** 

place  ×b 5 81. 2** 73.7** 28.1** 7.9** 
place ×b ×a 10 39. 2** 37.8** 20.3** 12.7** 

Sub error 60 8.2 3.8 9.7 1.9 

Spraying time in day (c) 1 32.7** ns 0.001 ns 5 2. 8.2** 

c  ×a 2 7.6* ns 1.6 ns 2.2 2.7** 

c  ×b 5 ns 4.6 ns 2.1 15.1** 1.7** 

place ×c 1 32.3** ns 0.94 ns 6.5 ns 0.04 
c × b ×a 10 6.6** sn 0.99 ns 3.4 ns 0.76 

place× c ×a 2 ns 0 4.0 ns 0.77 ns 9.5 ns 0.54 

place × c ×b 5 ns 0.73 ns 1.02 ns 3.8 ns 0.22 
place×c×b×a 10 ns 2.3 ns 1.53 ns 3.7 ns 0.35 

Sub in sub error 72 2.3 1.7 1.7 0.37 

CV (%)  5.8 13.4 9.8 7.8 
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گرم ماده موثره در هکتار  7/112برگ، هرز پهنهایعلف

دهنده کاهش کارایی این دست آمد که این نشانبه

باشد. محتوای های کمتر خاک میکش در رطوبتعلف

( در دو و هفت روز بعد از آبیاری RWCنسبی آب برگ )

دست آمد و در به 1/12و  9/92ترتیب طور میانگین بهبه

بود که یک روز بعد از آن،  2/35یک روز قبل از آبیاری، 

درصد بود. شیب  1/99محتوای نسبی رطوبت برگ 

برگ با هرز پهنهایمنحنی یا روند کاهش وزن تر علف

کش در زمان توجه به افزایش یک واحد در غلظت علف

، 32/2 ترتیبهای مختلف سمپاشی بعد از آبیاری، به

 (. 5دست آمد )جدول به 11/2و  15/1

 
 کشهای علفبرگ و غلظتهرز پهنهایتر علفپاسخ استریبیگ؛ رابطه بین وزن-پارامترهای مربوط به مدل غلظت  -5جدول 

Table 3. Parameters of Streibig dose –response model; the relationship between wet weight of broadleaf 

weeds and herbicide concentrations. 

 برگ.هرز پهنهایدرصررد وزن تر علف 34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علفبرگ بدون مصرررف علفهای هرز پهن*وزن تر علف

 دهنده خطای استاندارد می باشد.اعداد داخل پرانتز نشان

* Wet weight of broadleaf weeds without herbicide application, ** required dose of herbicide to reduce the weight of broadleaf weeds 

by 50%. Numbers in parenthesis show standard error. 

 

های نشان داد که در غلظت a1بررسی نتایج در شکل 

 144،  93گرم ماده موثره در هکتار ) 113و  152و   77

درصد غلظت توصیه شده( در شرایط رطوبتی  123و  

یاری و یک روز قبل از آبیاری، وزن تر دو روز بعد از آب

برگ نسبت به تیمار شاهد )غلظت هرز پهنهایعلف

صفر( اختالف بیشتری نسبت به شرایط رطوبتی هفت 

دهد که روز بعد از آبیاری داشت. این نتایج نشان می

کش در شرایط رطوبتی نرمال، یافته علفدزهای کاهش

هرز های، کارایی بیشتری در کاهش وزن تر علف

برگ نسبت به شرایط تنش رطوبتی دارند و هرچه پهن

افته یتنش رطوبتی بیشتر  شود، کارایی دزهای کاهش

 هرز نیزکاهش خواهد یافت.هایدر کنترل علف

در سال اول آزمایش، میزان رطوبت نسبی محیط به 

دلیل کاهش میزان بارندگی پایین بود، بنابراین 

کش در انی که علفکش، خصوصاً زمهای علفغلظت

هفت روز بعد از آبیاری مصرف شد، از کارایی پایینی 

برخوردار بود و این به علت شرایط استرس آبی و کاهش 

رطوبت نسبی هوا و محیط خاک بود که هم بر رشد 

 et alگذارد. کش اثر میگیاه و هم بر کارایی علف

Zanatta (2008 نتایج مشابهی را در مورد کاهش )

هرز تاج خروس کش فومسافن بر روی علفلفکارایی ع

(Amaranthus hibridus در شرایط کاهش رطوبت )

صورت مستقیم بر خاک گزارش نمودند. رطوبت خاک به

کش در خاک تأثیر روی میزان حاللیت و انتقال علف

صورت غیرمستقیم از طریق تأثیر بر گذارد و بهمی

ی محتوای نسبشرایط رشد گیاه، شادابی گیاه و از جمله 

 های برگ بر کاراییآب برگ،  تعرق گیاه و وضعیت روزنه

ای گزارش شد که گذارد. در مطالعهکش تأثیر میعلف

هرز دم روباهی کارایی ایمازامتابنز بر علف

(Alopecurus mysuroides،)  با افزایش رطوبت خاک

 (.Malefyt & Quakenbush, 1991افزایش یافت )

درصد وزن تر  34رای کاهش میزان غلظت الزم ب

برگ در تیمار دو روز بعد از آبیاری، هرز باریکهایعلف

گرم ماده موثره در هکتار و در تیمار هفت روز بعد  3/70

گرم ماده موثره در هکتار بود. در  11/159از آبیاری، 

تیمار یک روز قبل از آبیاری، غلظت الزم برای کاهش 

گرم  5/15برگ، ریکهرز باهایدرصد وزن تر علف 34

 ماده موثره در هکتار بود. 

R2 RMSE b **Ed50  *W0 Spraying time 

0.96 0.96 (0.26) 2.52 (4.3) 100.1 (1.2) 44.4 2 days after 
irrigation 

0.98 0.88 (0.30) 1.63  (12.7) 162.06 38.45(1.3) 7 days after 

irrigation 
0.95 0.94 (0.41) 2.86 112.9 (4.88) 35.5 (1.1) 1 day before 

irrigation 
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های مختلف کش اُوتلو در زمانعلف ( با افزایش غلظتbبرگ )( و باریکaبرگ )هرز پهنهایرابطه بین وزن تر علف -1شکل

 سمپاشی
Figure 1. The relationship between wet weight of broadleaf (a) and grass  weeds (b) with increasing 

concentration of Othello herbicide at different spraying times 
 

( در دو و هفت روز بعد RWCمحتوای نسبی آب برگ )

درصد  1/10و  0/93ترتیب طور میانگین بهاز آبیاری، به

بود که یک روز بعد  1/32قبل از آبیاری،  و در یک روز

درصد بود. در  0/91از آن محتوای نسبی رطوبت برگ 

برگ، نتایج هرز پهنهایمجموع و در مقایسه با علف

کش در کنترل حاکی از کارایی بیشتر این علف

برگ بود. همچنین نتایج حاکی از هرز باریکهایعلف

، میزان غلظت الزم این بود که در یک روز قبل از آبیاری

برگ، هرز باریکهایدرصد وزن تر علف 34برای کاهش 

ر که دکمتر از شرایط دو روز بعد از آبیاری بود، درحالی

برگ این قضیه برعکس بود. هرز پهنهایمورد علف

هرز هایشیب منحنی یا روند کاهش وزن تر علف

برگ با توجه به افزایش یک واحد در غلظت باریک

های مختلف سمپاشی بعد از آبیاری، در زمان کشعلف

(0دست آمد )جدول به 12/2و  25/0، 11/5ترتیب به

 
 کشهای علفبرگ  و غلظتهرز باریکهایپاسخ استریبیگ؛ رابطه بین وزن تر علف-پارامترهای مدل غلظت  -0جدول 

Table 4. Parameters of Streibig dose –response model; the relationship between wet weight of grass 

weeds and herbicide concentrations. 

 
هرز باریک هایدرصد وزن تر علف 34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علفهای هرز باریک برگ بدون مصرف علف*وزن تر علف

 دهنده خطای استاندارد می باشد.برگ. اعداد داخل پرانتز نشان

* Wet weight of grass weeds without herbicide application, ** required dose of herbicide to reduce the weight of grass weeds by 50%. 
Numbers in parenthesis show standard error. 

 

نتایج قابل مالحظه این بود که در شرایط رطوبتی بیشتر 

)یعنی دو روز بعد از آبیاری و یک روز قبل از آبیاری(، 

یافته در کاهش وزن تر های کاهشکارایی غلظت

نشان  b1شتر بود. بررسی نتایج در شکل ها بیبرگباریک

گرم ماده موثره در  77و  11،  55های داد که در غلظت

درصد غلظت توصیه  93درصد و   34درصد،  23هکتار )

شده( در تیمارهای دو روز بعد از آبیاری و یک روز قبل 

برگ نسبت به هرز باریکهایاز آبیاری، وزن تر علف

تالف بیشتری نسبت به تیمار شاهد )غلظت صفر(، اخ

شرایط رطوبتی هفت روز بعد از آبیاری داشت، اما در 

ای هتیمار هفت روز بعد از آبیاری، این اختالف در غلظت

 123و  144گرم ماده موثره در هکتار ) 113و  152

R2 RMSE b **Ed50  *W0 Spraying time 

0.94 0.93 (0.56) 3.61 (4.8) 94.53 (1.07) 26.57 2 days after irrigation 
0.87 0.86 (0.93) 4.23 (6.2) 137.16 (0.87) 22.17 7 days after irrigation 

0.96 0.96 (0.21) 2.12 (4.54) 83.38 (0.72) 22.87 1 day before irrigation 

b a 
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گرم ماده موثره هکتار( مشاهده شد. این نتایج نشان داد 

یافته های کاهشکه در شرایط رطوبتی نرمال، غلظت

کش، کارایی بیشتری در کاهش وزن تر علف

برگ نسبت به شرایط تنش رطوبتی هرز باریکهایعلف

دارند و هرچه تنش رطوبتی بیشتر و اواسط دور آبیاری 

 یافته درهای کاهشسمپاشی انجام شود، کارایی غلظت

یابد و احتماالً نیاز به هرز کاهش میهایکنترل علف

 .اشدهای باالتری بغلظت

 توده و عملکرد گندمزیست

در شرایط سمپاشی در دو روز بعد از آبیاری و یک روز 

کش الزم برای افزایش قبل از آبیاری، میزان غلظت علف

گرم  1/19و  1/14ترتیب توده گندم بهدرصد زیست 34

ماده موثره در هکتار بود و در  هفت روز بعد از آبیاری 

این ه در هکتار بود. گرم ماده موثر 9/75این میزان 

دهنده آن است که در هفت روز بعد از آبیاری، نشان

کش برای افزایش های بیشتری از این علفغلظت

که در شرایط رطوبت توده گندم الزم بود، درحالیزیست

نرمال، این میزان کمتر بود. شیب منحنی یا روند 

توده گندم، با توجه به افزایش یک واحد افزایش زیست

کش در دو روز بعد از آبیاری، هفت روز غلظت علفدر 

، 1/0ترتیب بعد از آبیاری و یک روز قبل از آبیاری،  به

 (.3دست آمد )جدول به 9/5و  1/5

 
ل اعداد داخ کش.غلظت های علف توده گندم  وپاسخ استریبیگ؛ رابطه بین زیست –پارامترهای مربوط به مدل غلظت  -3جدول 

 دهنده خطای استاندارد می باشد.پرانتز نشان
Table 5. Dose –response Lojistic model; the relationship between wheat biomass and herbicide 

concentrations  

اعداد داخل پرانتز، نشان  حد باال.: Y0 توده گندم، درصد زیست 34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علفتوده گندم بدون مصرف علف*زیست

 دهنده خطای استاندارد می باشد.
* Wheat biomass without herbicide application,  ** required dose of herbicide to reduce wheat biomass by 50%. Y0: upper limit. 

 

ویژه کش اُوتللو بههای مختلف علفتوده در غلظتزیست

گرم ماده موثره در هکتار در شرایط  113و   152و   77

سمپاشی در هفت روز بعد از آبیاری، نسبت به تیمار 

که در شرایط داری نداشت، درحالیشاهد اختالف معنی

قبل از آبیاری ودر  دو روز بعد از آبیاری و یک روز

گرم ماده موثره در هکتار،  11های بیشتر از غلظت

توده گندم اختالف بیشتری با شاهد نشان داد زیست

(. بنابراین در شرایط تنش رطوبتی، با افزایش a 2)شکل

کش، اثرات سوء بر گندم بیشتر شد و غلظت این علف

های توده گندم شد. در غلظتباعث کاهش زیست

درصد توصیه  34و  23کش )ته این علفیافکاهش

توده گندم در داری در زیستشده(، اختالف معنی

شرایط رطوبتی مختلف مزرعه مشاهده نشد. کاهش 

کش در هفت روز توده گندم در اثر مصرف علفزیست

ترل کش در کنبعد از آبیاری، به علت کارایی پایین علف

ات سوی ناشی ها و نیز اثربرگویژه پهنهرز بههایعلف

از رطوبت پایین خاک و کاهش رطوبت نسبی محیط 

( خسارت بیشتر به 2006) Burt & Akinsoratanبود.  

و بوتیالت در  EPTCکش ذرت در اثر مصرف علف

درصد را  55درصد خاک نسبت به رطوبت  13رطوبت 

  گزارش نمودند.

درصد  34کش برای افزایش میزان غلظت الزم علف

ر شرایط سمپاشی در یک روز قبل از عملکرد گندم د

که گرم ماده موثره در هکتار بود،درحالی 7/17آبیاری، 

در دو روز بعد از آبیاری و هفت روز بعد از آبیاری، این 

گرم ماده موثره در هکتار  3/91و  1/11ترتیب میزان به

دهنده آن است که در هفت و  دو این نتایج نشان بود.

ش کهای بیشتری از این علفلظتروز بعد از آبیاری، غ

که در شرایطی برای افزایش عملکرد الزم بود، درحالی

که بعد از سمپاشی آبیاری انجام شود، این میزان کمتر 

 (.1بود )جدول 

R2 RMSE b a X0** *Y0 Spraying time 

0.99 131.3 (0.76) 4.1 (208.2) 3998.9 (2.48) 60.8 (123.8) 4155.8 2 days after irrigation 
0.92 299.9 (2.4) 3.8 (846.8) 2713.4 (18.7) 93.7 (236.1) 4107.2 7 days after irrigation 

0.97 294.1 (1.4) 3.7 (557.8) 4359.4 (6.1) 67.8 (266.6) 4353.4 1 day before irrigation 
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 های مختلف سمپاشیکش اُوتلو در زمانعلف ( با افزایش غلظتbو عملکرد گندم ) (aتوده گندم )رابطه بین زیست  -2شکل

Figure 2. The relationship between Wheat biomass (a) and yield (b) with increasing concentration of 

Othello herbicide at different spraying times 
 

است، در  نشان داده شده b 2همانظور که در شکل 

و   77و   11ویژه کش اُوتللو بههای مختلف علفغلظت

گرم ماده موثره در هکتار در شرایط سمپاشی در  152

هفت روز بعد از آبیاری، عملکرد گندم نسبت به تیمار 

که در شرایط داری نداشت، درحالیشاهد اختالف معنی

دو روز بعد و یک روز قبل از آبیاری و در غلظت های 

درصد غلظت توصیه شده، عملکرد گندم  34از  بیشتر

اختالف بیشتری با شاهد نشان داد. در شرایط هفت روز 

گرم ماده موثره در هکتار  11بعد از آبیاری و در غلظت 

به باال، اختالف با شرایط دو روز بعد از آبیاری و یک روز 

دهد قبل از آبیاری قابل مشاهده بود. این نتایج نشان می

ایط تنش رطوبتی، با افزایش غلظت این که در شر

کش، اثرات سوء بر گندم بیشتر بود که باعث کاهش علف

 عملکرد گندم شد.

 

 کش.پاسخ استریبیگ؛ رابطه بین عملکرد گندم و غلظت های مختلف علف –پارامترهای مربوط به مدل غلظت  -1جدول 
Table 6. Dose –response Logistic model; the relationship between wheat yield and herbicide 

concentrations 

 
 حد باال.: Y0 درصد عملکرد گندم،  34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علف*عملکرد گندم بدون مصرف علف

* Wheat yield without herbicide application, ** required dose of herbicide to reduce wheat yield by 50%, Y0: upper 

limit.  Numbers in parenthesis are standard error. 

 

 نتایج سال دوم

 برگبرگ و باریکهرز پهنهایوزن تر علف 

درصد وزن تر  34میزان غلظت الزم برای کاهش 

برگ در تیمارهای دو روز بعد از آبیاری  هرز پهنهایعلف

گرم  5/10و  7/71رتیب تو یک روز قبل از آبیاری به

ماده موثره در هکتار و در تیمار هفت روز بعد از آبیاری، 

هرز هایدرصد وزن تر علف 34غلظت الزم برای کاهش 

گرم ماده موثره در هکتار بود.  41/191برگ، پهن

بنابراین در انتهای دوره آبیاری )یک روز قبل از آبیاری(، 

 نسبی آب برگدست آمد. محتوای بیشترین کارایی به

(RWC)  ،در تیمارهای دو و هفت روز بعد از آبیاری

درصد و در یک  1/14و  0/91ترتیب طور میانگین بهبه

بود که یک روز بعد از آن،  1/32روز قبل از آبیاری، 

(.9درصد بود )جدول 5/93محتوای نسبی رطوبت برگ، 

R2 RMSE B a X0 *Y0 Spraying time 

0.97 0.195 (1.2) 4.1 (0.4) 3.2 (7.7) 88.1 (0.15) 2.7 2 days after irrigation 

0.97 0.076 (3.6) 9.4 (0.08) 0.93 (5.3) 76.5 (0.05) 2.7 7 days after irrigation 
0.99 0.041 (.025) 3.1 (0.09) 2.9 (1.7) 69.9 (0.03) 2.71 1 day before irrigation 

b a 
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 کشهای علفبرگ و غلظتهرز پهنهایبین وزن تر علف پاسخ استریبیگ؛ رابطه –پارامترهای مدل غلظت  -9جدول 

Table 7. streibig dose –response model; the relationship between wet weight of broadleaf weeds and 

herbicide concentrations. 

  برگ، هرز پهنهاید وزن تر علفدرص 34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علفبرگ بدون مصرف علفهرز های هرز پهن*وزن تر علف

W0.حد باال.اعداد داخل پرانتز، نشان دهنده خطای استاندارد می باشد : 

* Wet weight of broadleaf weeds without herbicide application, ** required dose of herbicide to reduce the weight of broadleaf weeds 

by 50%, W0: upper limit. Numbers in parenthesis are standard error. 

 

های ( نشان داد که در غلظتa5بررسی نتایج در شکل )

 144، 93گرم ماده موثره در هکتار ) 113و  152، 77

درصد غلظت توصیه شده( در شرایط رطوبتی  123و  

ز هرهایدو روز بعد و یک روز قبل از آبیاری، وزن تر علف

ار شاهد )غلظت صفر(، اختالف برگ نسبت به تیمپهن

بیشتری نسبت به شرایط رطوبتی هفت روز بعد از 

ی های باالآبیاری داشت. بیشترین اختالف بین غلظت

کش و شاهد، در تیمار یک روز قبل از آبیاری این علف

مشاهده شد؛ بنابراین بیشترین کارایی در کنترل 

هده هرز، در تیمار یک روز قبل از آبیاری مشاهایعلف

شد. 

 

 کشهای علفبرگ و غلظتهرز باریکهایپاسخ استریبیگ؛ رابطه بین وزن تر علف -پارامترهای مدل غلظت -1جدول 
Table 8. Streibig dose –response model; the relationship between wet weight of grass weeds and 

herbicide concentrations 

هرز هایوزن تر  علف درصد 34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علفبرگ بدون مصرف علفهرز های هرز باریک*وزن  تر علف

 دهنده خطای استاندارد می باشد.اعداد داخل پرانتز نشان  : حد باال.W0 برگ، باریک
* Wet weight of grass weeds without herbicide application. **: Required dose of herbicide to reduce the weight of grass weeds by 

50%, W0: upper limit. Numbers in parenthesis are standard error. 

 

برگ و بر اساس این مدل، هرز باریکهایدر مورد علف

هرز هایدرصد وزن تر علف 34غلظت الزم برای کاهش 

گرم ماده  9/140برگ در یک روز قبل از آبیاری، باریک

که در هفت روز کش در هکتار بود، درحالیفموثره عل

هرز هایبعد از آبیاری، این غلظت برای ک علف

گرم ماده موثره در هکتار رسید. در  1/102برگ، به پهن

درصد  34دو روز بعد از آبیاری، غلظت الزم برای کاهش 

گرم ماده موثره  3/113برگ هرز پهنهایوزن تر علف

ر یک روز قبل از آبیاری، غلظت در هکتار بود. بنابراین د

هرز هایدرصد وزن تر علف 34الزم برای کاهش 

برگ، کمتر از شرایط دو روز بعد از آبیاری بود. باریک

این نتیجه نسبت به سال اول متفاوت بود؛ در سال اول 

و در دو روز بعد از آبیاری، بیشترین کارایی حاصل شد 

هوایی منطقه و شاید این نتیجه به علت شرایط آب و 

 ( در دو RWCآزمایش باشد. محتوای نسبی اب برگ )

 0/94ترتیب طور میانگین بهو هفت روز بعد از آبیاری، به

درصد  1/34درصد و در یک روز قبل از آبیاری،  5/14و 

بود که یک روز بعد از آن، محتوای نسبی رطوبت برگ 

(. نتایج قابل مالحظه 1درصد رسید )جدول  1/97به 

بود که در شرایط رطوبتی بیشتر )یعنی دو روز بعد  این

های و یک روز قبل از آبیاری(، کارایی غلظت

. برگ ها بیشتر بودیافته در کاهش وزن تر باریککاهش

گرم ماده موثره در هکتار  77و  11و   55های در غلظت

درصد غلظت توصیه شده( در شرایط  93و   34،  23)

روز قبل از آبیاری، وزن تر رطوبتی دو روز بعد و یک 

برگ نسبت به تیمار شاهد )غلظت هرز باریکهایعلف

صفر(، اختالف بیشتری نسبت به شرایط رطوبتی هفت 

روز بعد از آبیاری داشت،  اما در هفت روز بعد از آبیاری 

2R RMSE b **Ed50 *W0 Spraying time 

0.94 0.93 (0.29) 2.11 (6.4) 96.9 (1.8) 46.8 2 days after irrigation 

0.99 0.97 (0.21) 1.6  (4.3) 178.04 (0.97) 46.4 7 days after irrigation 

0.97 0.96 (0.21) 2.14  (4.3) 84.3 (1.5) 50.17 1 day before irrigation 

R2 RMSE B **Ed50 *W0 Spraying time 

0.97 0.95 (0.57) 2.69 (8.3) 115.5 (1.75) 34.78 2 days after irrigation 

0.96 0.94 (0.84) 3.47 (7.7) 142.8 (1.5) 35.6 7 days after irrigation 

0.99 0.98 (0.30) 2.38 (5.4) 104.7 (1.18) 35.19 1 day before irrigation 
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گرم ماده موثره در هکتار  113و  152های و در غلظت

ن اختالف گرم ماده موثره هکتار(، ای 123و  144)

 (. b5مشاهده شد )شکل 
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های مختلف کش اُوتلو در زمانعلف ( با افزایش غلظتbبرگ )( و باریکaبرگ )هرز پهنهایرابطه بین وزن تر علف -5شکل

 سمپاشی
Figure 3. The relationship between wet weight of broadleaf (a) and grass weeds (b) with increasing 

concentration of Othello herbicide at different spraying times 
 

اثر متقابل زمان سمپاشی بعد از آبیاری، غلظت  

هرز هایکش و زمان مصرف در روز بر وزن تر علفعلف

، وقتی 0. مطابق شکل (2دار بود )جدول برگ معنیپهن

کش در غلظت توصیه شده در دو روز بعد از آبیاری علف

استفاده شد، کارایی دز مصرفی در کاهش وزن تر 

برگ در زمان مصرف صبح، بیشتر از هرز پهنهایعلف

مصرف در ظهر بود. بنابراین بیشترین کارایی در مصرف 

ست دصبح، دو روز بعد از آبیاری و غلظت توصیه شده  به

آمد. اما در هفت روز بعد و یک روز قبل از آبیاری، 

ویژه در غلظت تفاوتی بین مصرف در صبح و ظهر به

  توصیه شده مشاهده نشد.

 توده و عملکرد گندمزیست

در شرایط سمپاشی در دو روز بعد و یک روز قبل از 

 34کش الزم برای افزایش آبیاری، میزان غلظت علف

گرم  1/13و  7/71ترتیب بهتوده گندم، درصد زیست

که در  هفت روز بعد ماده موثره در هکتار بود، درحالی

گرم ماده موثره در هکتار  0/145از آبیاری، این میزان 

دهنده آن است که در هفت روز بعد این نتایج نشان بود.

کش برای های بیشتری از این علفاز آبیاری، غلظت

که در درحالیتوده گندم الزم است، افزایش زیست

شرایط رطوبت نرمال، این میزان کمتر بود. شیب 

توده گندم با توجه به منحنی یا روند افزایش زیست

 بعد روز کش در هفتافزایش یک واحد در غلظت علف

یک روز قبل از  و آبیاری از بعد روز هفت آبیاری، از

دست آمد )جدول به 9/2و  7/1، 1/2ترتیب آبیاری، به

( نشان داده شده است، a3ور که در شکل )طهمان (.7

 152، 77 ویژهکش اُوتللو بههای مختلف علفدر غلظت

گرم ماده موثره در هکتار در شرایط سمپاشی در  113و 

توده نسبت به تیمار هفت روز بعد از آبیاری، زیست

که در شرایط داری نداشت، درحالیشاهد اختالف معنی

آبیاری، غلظت های بیشتر  دو روز بعد و یک روز قبل از

توده گندم درصد غلظت توصیه شده، زیست 34از 

اختالف بیشتری با شاهد نشان داد. در شرایط هفت روز 

گرم ماده موثره در هکتار  77بعد از آبیاری و در غلظت 

به باال، اختالف با شرایط دو روز بعد و یک روز قبل از 

ه دهد کن میآبیاری، قابل مشاهده بود. این نتایج نشا

کش، در شرایط تنش رطوبتی، با افزایش غلظت این علف

اثرات سوء بر گندم بیشتر بود که باعث کاهش 

یافته این های کاهشتوده گندم شد. در غلظتزیست

درصد توصیه شده(، اختالف  34و  23کش )علف

توده گندم در شرایط رطوبتی داری در زیستمعنی

 مختلف مزرعه مشاهده نشد.

b a 
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برگ )حروف هرز پهنهایکش و زمان مصرف در روز بر وزن تر علفاثر متقابل زمان سمپاشی، غلظت علف -0شکل

 دار بر اساس آزمون دانکن می باشد(.مشترک، بیانگر عدم وجود تفاوت معنی
Figure 4. Interaction effects of spraying time, herbicide dose and spraying time in the day on wet weight 

of broadleaf weeds (Common letters indicate no significant difference based on Duncan test). 
 

 کشهای مختلف علفتوده گندم و غلظتپاسخ استریبیگ؛ رابطه بین زیست –پارامترهای مدل غلظت  -7جدول 
Table 9. Dose –response Logistic model; the relationship between wheat biomass and herbicide 

concentrations. 

ست صرف علف*زی ست 34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علفتوده گندم بدون م صد زی اعداد داخل : حد باال. Y0 توده گندم، در

 دارد می باشد.دهنده خطای استانپرانتز نشان
* Wheat biomass without herbicide application, ** required dose of herbicide to reduce wheat biomass by 50%, Y0: upper limit.  

Numbers in parenthesis are standard errors. 
 

درصد  34کش الزم برای افزایش میزان غلظت علف

در دو روز بعد و یک  عملکرد گندم در شرایط سمپاشی

گرم ماده  0/15و  13/15ترتیب روز قبل از آبیاری، به

که در هفت روز بعد از موثره در هکتار بود، درحالی

گرم ماده موثره در هکتار  1/11آبیاری، این میزان به 

دهنده آن است که در هفت روز این نتایج نشان رسید.

رای کش بفهای بیشتری از این علبعد از آبیاری، غلظت

که در شرایط رطوبت افزایش عملکرد الزم است، درحالی

طور که همان (.14نرمال، این میزان کمتر بود )جدول 

های ( نشان داده شده است، در غلظتb3در شکل )

گرم  152و   77و   11ویژه کش اُوتللو بهمختلف علف

ماده موثره در هکتار و در شرایط سمپاشی در هفت روز 

آبیاری، عملکرد گندم نسبت به تیمار شاهد بعد از 

که در شرایط دو روز داری نداشت، درحالیاختالف معنی

بعد و یک روز قبل از آبیاری و در غلظت های بیشتر از 

درصد غلظت توصیه شده، عملکرد گندم اختالف  34

بیشتری با شاهد نشان داد. در شرایط هفت روز بعد از 

ماده موثره در هکتار به باال، گرم  11آبیاری و در غلظت  

اختالف با شرایط دو روز بعد و یک روز قبل از آبیاری 

 دهد که در شرایطقابل مشاهده بود. این نتایج نشان می
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  ُ Spraying time after/before irrigation x dose x spraying time in day

2R RMSE b a X0 *Y0 Spraying time 

0.97 419.4  (1.1) 2.8 (377.8) 4525.8  (21.2) 96.9 (2077.9) 7384.8 2 days after irrigation 
0.92 666.6  (1.3) 1.9  (625.6) 4246.7 (71.8)103.4 (5517.5)8447.9 7 days after irrigation 
0.95 389.1 (1.3) 2.7  (362.5) 4372.6  (19.7) 85.1 (1438.0) 5293.6 1 day before irrigation 
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کش، اثرات تنش رطوبتی، با افزایش غلظت این علف

سوء بر گندم بیشتر بود و باعث کاهش عملکرد گندم 

 شد.

 
 کشهای علفپاسخ استریبیگ؛ رابطه بین عملکرد گندم و غلظت –پارامترهای مدل غلظت  -14جدول 

Table 10. Dose –response Logistic model; the relationship between wheat yield of and herbicide 

concentrations. 

 34کش جهت کاهش کش، **غلظت مورد نیاز علفدهنده خطای استاندارد می باشد. *عملکرد گندم بدون مصرف علفاعداد داخل پرانتز نشان

 دهنده خطای استاندارد می باشد.: حد باال. اعداد داخل پرانتز نشانY0 درصد عملکرد گندم، 
* Wheat yield without herbicide application, ** required dose of herbicide to reduce wheat yield by 50%, Y0: upper limit.  Numbers 

in parenthesis are standard errors. 
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 های مختلف سمپاشیکش اُوتلو در زمانعلف ( با افزایش غلظتb) ( و عملکرد گندمaتوده )رابطه بین زیست  -3شکل

Figure 5. The relationship between Wheat biomass (a) and yield (b) with the increasing concentration of 

Othello herbicide at different spraying times 
 

 نتیجه گیری کلی

توان بیان داشت که با بررسی نتایج این تحقیق می

اند توهرز میهایکش اٌوتللو در کنترل علفکارایی علف

 و در شرایط رطوبتی تحت تأثیر رطوبت خاک قرار گیرد

یافته، کارایی های کاهشنرمال )ظرفیت مزرعه(، غلظت

هرز دارند و هرچه تنش رطوبتی بیشتری در کنترل علف

یافته کم های کاهششود، کارایی غلظتبیشتر می

کش در با افزایش رطوبت خاک، میزان علفشود. می

 ویابد میز طریق ریشه افزایش ادسترس برای جرذب 

ین همچن شود.بیشتر می هرزعلف یل خسارت به پتانس

ن های مختلف ایاز بررسی نتایج واکنش گندم به غلظت

توان بیان کش در سه رژیم رطوبتی مختلف میعلف

نمود که در شرایط تنش رطوبتی، با افزایش غلظت این 

 شود.کش، اثرات سوء بر گندم بیشتر دیده میعلف

بعد از سمپاشی، کارایی ویژه با گرم تر شدن محیط به  

کش در کنترل خردل وحشی افزایش یافته است. علف

دهنده کاهش فوق العاده کارایی این نتایج نشان

کش در شرایط دمایی محیطی سرد قبل و بعد از علف

سمپاشی بود. همچنین شرایط دمایی قبل از سمپاشی 

 هک زمانی کش تأثیر گذاشت، چوننیز بر کارایی علف

 کششد، کارایی علف بیشتر سمپاشی از قبل دمای

 بیشتر بود.

وقتی در اواسط دور آبیاری سمپاشی انجام شد، به 

 کشغلظت باالتری از غلظت توصیه شده از این علف

که با انجام هرز نیاز بود، درحالیهایبرای کنترل علف

های سمپاشی در فواصل نزدیک به آبیاری ، غلظت

2R RMSE B a X0 *Y0 Spraying time 

0.97 0.177 3.7(1.3) 2.7(0.3) 63.15(5.3) 3.09 (0.16) 2 days after irrigation 

0.95 0.185 3.3(1.6) 2.01(0.39) 68.1(9.9) 2.3 (0.17) 7 days after irrigation 

0.97 0.252 2.9(1.04) 2.05(0.24) 63.4(8.2) 3.6 (0.53) 1 day before irrigation 

a b 
b a 
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یی بیشتری در کنترل  کش کارایافته این علفکاهش

برگ داشتند. هرز باریکهایویژه علفهرز بههایعلف

 کش در فواصلشود که این علفبنابراین پیشنهاد می

 زمانی نزدیک به آبیاری مصرف شود.

سمپاشی در صبح و در غلظت توصیه شده این 

. برگ شدهرز پهنهایکش، باعث کنترل بهتر علفعلف

هرز مزرعه ود زمانی که علفشبنابراین پیشنهاد می

کش ترجیحاً در زمان صبح برگ هستند، این علفپهن

 استفاده شود. 

تر از گرم گرم تر بودن دمای هوا بعد از سمپاشی، مهم

تر بودن هوا قبل از سمپاشی بود و نقش موثرتری در 

کش داشت. بنابراین پیشنهاد افزایش کارایی این علف

حاً در ساعات صبح کش ترجیشود که این علفمی

های باال، دمای باال و رطوبت در غلظت استفاده شود.

کش بر گندم افزایش یافت، اما نسبی باال، اثر سوء علف

زمانی که دما پایین بود، این اثر بسیار کمتر بود. بنابراین 

شود که در زمانی که دما و رطوبت نسبی پیشنهاد می

کش این علفیافته های کاهشهوا باالست، از غلظت

 استفاده شود.
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