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  چکیده
هاي مورد استفاده در گندم، چند آزمایش در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی    کشیابی اختالط علفبه منظور ارز

با پینوکسادن  دوسولفورون+یمزوسولفورونکش اي، اثرات تیمار خالص و مخلوط علفهاي گلخانهانجام شد. در آزمایش 1393-92مشهد در سال زراعی 
 4هاي محک باریک برگ در قالب طرح کامال تصادفی بصورت فاکتوریل و با هاي باریک برگ یوالف وحشی و علف قناري به عنوان گونهبر روي گونه

هاي ED50با توجه به اینکه در گلخانه تکرار اجرا شد.  3هاي بلوك کامل تصادفی و با اي نیز در قالب طرحآزمایش مزرعه تکرار مورد بررسی قرار گرفت.
کش اي نشان داد که کاربرد خالص علف هاي گلخانهاي استفاده شد. نتایج آزمایشناسبی به دست آمد لذا از دزهاي توصیه شده براي آزمایش مزرعهمت

با  ندوسولفورو+یمزوسولفورونکش . نتایج آزمایش اختالط علفثر بودؤقناري م و پینوکسادن بر روي یوالف وحشی و علف دوسولفورون+یمزوسولفورون
اي نیز تقریبا هماهنگ نتایج مزرعهباشد. بر روي یوالف وحشی و علف قناري نشان داد که این مخلوط داراي اثر افزایشی بر هر دو گونه میپینوکسادن 

. نتایج عملکرد و قناري مشاهده نشد داري در هر دو گونه یوالف وحشی و علفهاي مختلف تفاوت معنی بین نسبت اي بود به نحوي کهبا نتایج مزرعه
دار شد. تیمار وجین کامل و بدون وجین به ترتیب بیشترین درصد معنی 5اجزاي عملکرد نشان داد پارامترهاي عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح 

دار نشد  هاي بکار برده شده معنیتثیر را بر عملکرد و اجزاي عملکرد همچنین با توجه به اینکه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد بین نسبأو کمترین ت
ها بر روي دیگري اثر نداشته است. لذا بر اسـاس ایـن نتـایج    کشاي بود و نشان داد که هیچ کدام از علفنتایج این بخش نیز هماهنگ با نتایج گلخانه

  هاي هرز به صورت مخلوط بکار برد.اومت علفهاي هرز و همچنین به تعویق انداختن مقها را براي افزایش طیف کنترلی علفکشتوان این علفمی
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اي مـورد اسـتفاده قـرار    بـه طـور گسـترده   محیطی و اقتصادي هنوز 
هـاي کشـاورزي    ها در کنار سایر نهاده کشگیرند. استفاده از علف می

عنـوان مثـال در    شود. بهمی منجر به افزایش عملکرد گیاهان زراعی
دالر  4هـا حـدود    کشمصرف هر دالر هزینه براي علف آمریکا به ازا

  ).19شود (درآمد اضافی عاید کشاورزان می
 از بسـیاري  توجـه  مـورد  کـه  اسـت  امـري  هـا کشاختالط علف

 ذرت مـزارع  در مثال به عنوان است. گرفته قرار محققان و کشاورزان
 در %39 مخلوط از به صورت هاکشعلف ربردکا میزان متحده ایاالت
هدف از مخلـوط   ).2است ( رسیده 1992 سال در %70 به 1980سال 

هاي هرز افزایش یابد ثیر ترکیب بر روي علفأمناسب این است که ت
توانـد توسـط   اي به محصول زراعی بزند. ایـن مـی  بدون اینکه صدمه

زایش دهند تحقق هایی که ضریب انتخابی را افجستجو براي مخلوط
) ED10ثیر بگذارد (أ% بر محصول ت10یابد، که به عنوان دزي که فقط 

) تعریـف  ED90هـاي هـرز را کنتـرل کنـد (    % از علـف 90و دزي که 
  ).15شود ( می
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باشد؛ یعنی در نتیجه  1تواند افزایشیها می کشاثرات اختالط علف
. همچنـین  کش هیچ تعاملی با یکدیگر نداشته باشنداختالط، دو علف
یـا   2افزایـی  کش ممکن اسـت منجـر بـه اثـرات هـم     اختالط دو علف

کش ممکن است منجـر بـه   ها شود. اختالط دو علفدر آن 3کاهی هم
هاي فیزیکـی، شـیمیایی، زمـانی و کـاربردي شـود.      بروز ناسازگاري

هاي تولید محصول، هاي هرز، کاهش هزینهافزایش طیف کنترل علف
یـق کـاهش تعـداد عملیـات سمپاشـی،      کاهش فشردگی خاك از طر

خیر در توسعه مقاومت أزیست و ت  کاهش ورود مواد شیمیایی به محیط
 ها همگـی از مزایـاي اسـتفاده از اخـتالط     کشهاي هرز به علف علف
  ).18هاست ( کشعلف

 هـا آن عمـل،  نحـوه  در تنوع وجود عدم و سموم فزاینده استفاده
 یکسـان  عمل با نحوه هاییکشفبه استفاده از عل وادار کشاورزان را
 هـا کـش بـرگ باریک و هاکشبرگپهن زمان هم کاربرد نموده است.

است.  بوده کشاورزان مدنظر سمپاشی دفعات کاهش منظور به همواره
 گندم در مزارع حاضر حال در که کشعلف هاياختالط ترینمرسوم از

تري بنورون  کلودینافوپ پروپارژیل و مخلوط کاربرد است، رایج کشور
هـرز   هـاي علـف  مقاومت بروز باعث نقاط از ايپاره در که است متیل
 مقاومت بروز ها باعثکشعلف از مداوم استفاده ).6است ( شده گندم

اسـت.   شـده  تـاکنون  1970 سـال  هـرز از  علف گونه 183 از بیش در
ــین ــاربرد همچن ــداوم ک ــده م ــايبازدارن ــوآنزیم اســتیل ه  آک

 هرز علف گونه 35 در مقاومت به بروز منجر  (ACCase)کربوکسیالز
). در کـاربرد ایـن دو گـروه از    4است ( شده کشور 27 در برگ باریک

 1996ها اشلی و همکاران دریافتند که عملکرد ذرت در سال کشعلف
هـاي هـرز بـه وسـیله     بطورکلی نشان داد که کنترل مناسبی از علف

بدون صدمه به  ALS هايکشتیمارهاي مخلوط ستوکسیدیم با علف
داري گیاه به دست آمد همچنین عملکرد تمامی تیمارها بطـور معنـی  

در آزمایشی دیگر اختالط اسن دو  بیشتر از تیمار کنترل بود همچنین
 Liebl andبود. بـراي مثـال (  کشی داراي اثر افزایشی  خانواده علف
Worsham (      مشاهده کردند کـه مخلـوط کلروسـولفورون هـیچ اثـر

). 9هی بر جذب، انتقال و متابولیسم دایکلوفوپ متیـل نداشـت (  کا هم
ــافوپ Montazeri )2004همچنــین  ــوط کلودین ) دریافــت کــه مخل

پروپارژیل با تري بنورون متیل هیچ اثر متقابلی بـر روي یکـدیگر در   
و خـردل   ludoviciana Durieu.) (Avenaکنترل یـوالف وحشـی   

 .نداشتند (.Sinapis arvensis L)وحشی 
کش هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات اختالط دو علف

هـاي هـرز   بر روي علـف با پینوکسادن  دوسولفورونی +مزوسولفورون
ــی   ــوالف وحشـ ــف  (Avena ludoviciana Durieu)یـ و علـ

  و عملکرد گندم بود.  (.Phalaris minor Retz)قناري
                                                        
1- Additive 
2- Synergism 
3- Antagonism 

  هامواد و روش
  ايآزمایش گلخانه

هاي مورد اسـتفاده در گنـدم،   کشتالط علفبه منظور ارزیابی اخ
چند آزمایش در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه 

اي، اثـرات تیمـار   هـاي گلخانـه  فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش
ــف  ــوط عل ــش خــالص و مخل ــولفورونک ــولفورونی +مزوس ــا  دوس ب
علـف  هاي باریک بـرگ یـوالف وحشـی و    پینوکسادن بر روي گونه

هاي نمادین باریک برگ گندم در قالـب طـرح   قناري به عنوان گونه
تکرار مورد بررسی قرار گرفت.  4کامال تصادفی بصورت فاکتوریل و با 

تکرار  3اي نیز در قالب طرح بلوك کامل تصادفی و با آزمایش مزرعه
  اجرا شد. 1393-92در سال زراعی 
ر دادن بـذرهاي ایـن   قناري پس از قرا دار کردن علفبراي جوانه

هاي با دیش دقیقه در پتري 5/5% به مدت 98گونه در اسیدسولفوریک 
لیتر آب میلی 5متر حاوي کاغذ صافی قرار داده شدند و سانتی 9قطر 

و  10ها اضافه شد و سپس در ژرمیناتور با دماي متناوب مقطر به آن
یـوالف  روز قـرار گرفتنـد. بـذرهاي     5گراد به مـدت  درجه سانتی 20

  .)10( وحشی نیز بدون تیمار به صورت مستقیم کشت شدند
ها به گلخانه دیشقناري، پتري دار شدن بذرهاي علفبعد از جوانه

ها آبیاري شدند و تعداد ها گلدانمنتقل شدند و قبل از انتقال گیاهچه
 برگكخا خاك، حاويزیادي از بذرها در روي سطح خاك هر گلدان 

متر قرار سانتی 12با قطر دهانه  مساوي حجمی سبتن با بادي ماسه و
داده شدند و مقداري خاك بر روي بذرها ریخته و بـه آرامـی آبیـاري    

  شدند. بعد از سبز شدن بذرها آبیاري به صورت روزانه ادامه یافت.
 شـدند  تنـک  گلـدان  هر دربوته  4گیاهان به  ،برگیه دومرحل در
 طـول  در گرادسانتی درجه 33تا  26بین  رشد، مدت در گلخانه دماي

 روش این با .بود متغیر شب طول گراد دردرجه سانتی 25تا  18و  روز
 انـدازه  یـک  داراي گیاهان آزمایشی واحدهاي تیمارها اعمال زمان در

  بودند.
 متحرك سمپاش از استفاده با کامل برگی 4تا  3 مرحله در گیاهان

لیتر در هکتار بـا   200ی با خروج معمولی بادبزنی نازل به مجهز ریلی
 شرایط .گرفتند قرار تیمار تحت (kPa)کیلو پاسکال  200فشار پاشش 

که دما در . بطوريبود یکنواخت هاکش علف پاشش هنگام در محیطی
درصد  45±6گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 25±3حین سمپاشی 

  بود.
اي به صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامال      آزمایش گلخانه

هـاي پینوکسـادن و   کـش کـه علـف  صادفی به اجرا درآمـد. بطـوري  ت
 100و  50، 25، 12، 6، 0یدوسـولفورون در دزهـاي    مزوسولفورون+

)، 25:75)، (0:100هاي اختالط (درصد دز توصیه شده در قالب نسبت
در ایـن  کش مخلوط شـدند.  ) از دو علف100:0) و (75:25)، (50:50(

کل  گیري شدند.ل و وزن خشک اندازهآزمایش پارامترهاي درصد کنتر
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 کـش پینوکسـادن بـا مزوسـولفورون+    تیمارهایی که از مخلوط علف
هـاي  به عنوان گونـه یوالف وحشی  قناري وعلفیدوسولفورون روي 
برگی کامل بکار برده شـدند، در   4تا  3در مرحله  نمونه باریک برگ
 زیر ذکر شده است:

  ز:تیمارهاي این آزمایش عبارت بودند ا
کـش بـه عنـوان تیمارهـاي شـاهد (بـدون        دزهاي صفر دو علف

  کش) در نظر گرفته شده بودند. علف
، 4/2، 2/1، 0یدوسولفورون در مقادیر  کش مزوسولفورون+علف -1

 100ثره در هکتار به عنوان تیمار ؤگرم ماده م 24و  18، 12، 6
  یدوسولفورون درصد مزوسولفورون+

، 5/22، 25/11، 62/5، 81/2 ،0کش پینوکسادن در مقادیر علف -2
 100ثره در هکتار بـه عنـوان تیمـار    ؤگرم ماده م 45و  75/33

  درصد پینوکسادن
یدوسولفورون (به ترتیب در  % مزوسولفورون+75نسبت اختالط  -3

ثره در ؤگـرم مـاده مـ    18، 5/13، 9، 5/4، 8/1، 9/0، 0مقادیر 
، 4/1، 7/0، 0% پینوکسادن (به ترتیب در مقـادیر  25هکتار) + 

  ثره در هکتار).ؤگرم ماده م 25/11و  43/8، 62/5، 81/2
یدوسولفورون (به ترتیب در  % مزوسولفورون+50نسبت اختالط  -4

ثره در هکتار) + ؤگرم ماده م 12و  9، 6، 3، 2/1، 6/0، 0مقادیر 
، 62/5، 81/2، 4/1، 0% پینوکسادن (به ترتیـب در مقـادیر   50
  ه در هکتار).ثرؤگرم ماده م 5/22و  87/16، 25/11

یدوسولفورون (به ترتیب در  % مزوسولفورون+25نسبت اختالط  -5
ثره در ؤگــرم مــاده مــ 6و  5/4،  3، 5/1، 6/0، 3/0، 0مقــادیر 

، 21/4، 1/2، 0% پینوکسادن (به ترتیب در مقادیر 75هکتار) + 
 ثره در هکتار).م ماده مؤگر 75/33و  3/25، 87/16، 43/8

مـورد آزمـایش بـه کـاربرد     هـاي هـرز   پاسخ وزن خشـک علـف  
ها به کمک رگرسـیون غیرخطـی و بـا    کشهاي مختلف علف غلظت

  ):16) ارزیابی شد (1پارامتره (معادله  4برازش معادله لجستیک 
 -     1 معادله

))]EDlog()z(log(bexp[1
CDCU

)i(50iji
ij 


 

ام iام که موجـب پاسـخ در دز   j وزن خشکبیانگر  Uijکه در آن 
باال و پایین مجانب وزن خشک در  حد Cو  Dشود، ) میzijکش (علف

کش در غلظت مقدار علف ED50(i) کش، نهایت علفمقادیر صفر و بی
i) ام مورد نیاز براي نصف کردن پاسخ بین حدود باالD) و پایین (C (

  ).16باشد (می ED50(i)متناسب با شیب منحنی در محدوده  biو 
هـاي  مدلبین   F testدار نشدنها در صورت معنیدر آنالیز داده

لجستیک سه و چهار پارامتره از مدل سه پـارامتره اسـتفاده شـد کـه     
  معادله آن در زیر آمده است.

))]EDlog()z(log(bexp[1
DU

)i(50iji
ij 
 .       2 معادله  

) Concentration addition  )16افزایش غلظتاستفاده از مدل 

ــم  ــرات ه ــین اث ــراي تعی ــم ب ــی، ه ــب  افزای ــاهی و افزایشــی ترکی ک
  ي مورد نظر.ها کش علف

، bمدل افزایش غلظت مدلی است خطی، کـه داراي پارامترهـاي   
c ،d ،e ،f شود: باشد. این مدل بصورت زیر بیان می می  

(Equation3)                              3معادله 
1

2

2

1

1 

dd

  
کش، هاي مختلف مقادیر اختالط علفنسبت d2و  d1): 3در معادله (

1 2و کش در حالت کارد خالص است.مقدار مورد نیاز از علف  
(تحدب یا  2مدل غیر خطی است که داراي یک انحنا 1مدل هولت

است و بـه صـورت    gو  b ،c ،d ،e ،fتقعر) است و داراي پارامترهاي 
  :)17(شود  زیر بیان می

                              4معادله 
1

/1

2

2

/1

1

1 



















dd

  
  ):4در معادله (

 پارامتر مربوط به اثر متقابل است و سایر پارامترها مشابه مدل :
  افزایش غلظت است.

  حالت افزایش غلظت (افزایشی) 1 اگر
 1افزایی) حالت تشدید کنندگی (هم  

1 کاهی) حالت بازدارندگی (هم 
مدل غیر خطی است که داراي دو انحنا (تحدب یـا   3مدل وولوند

باشــد و  مــی hو  b ،c ،d ،e ،f ،gتقعــر) اســت و داراي پارامترهــاي 
  شود: بصورت زیر بیان می

1         5معادله 
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پارامترهاي تعیین کننـده شـکل آیزوبـول     2و  1در معادله: 
هاي  اثر) هستند و تعریف سایر پارامترها مشابه مدل (تحدب منحنی هم

  ).17باشد (قبلی می
  

 ايآزمایش مزرعه
کـش پینوکسـادن بـا    اخـتالط علـف   امکـان  بررسـی  به منظـور 
 ک برگ درهاي هرز بارییدوسولفورون بر روي علف مزوسولفورون+

در مزرعـه   1392-93 در سـال زراعـی   ايگندم نیز مطالعـه  محصول
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پس 

متر قبل از کاشت بـا   30×30از تهیه نقشه طرح، قطعه زمینی با ابعاد 
دار شخم زده شده و سپس با استفاده از دیسـک بـه   گاوآهن برگردان
هـا خـرد شـد و در    مود بر هم خاك نرم شده و کلوخهصورت دوبار ع

                                                        
1- Hewlett 
2- Curvature 
3- Voelund 
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مرحله بعد با استفاده از لولر تسطیح شد. بذرهاي گندم رقم گاسکوژن 
ها و بروي هر پشته سانتی پشته 20خطی کار با فاصله  توسط دستگاه

بوته در متر مربع کشت شـد. طـول و عـرض     300ردیف با تراکم  3
. کاشـت در  ع در نظر گرفته شـد مرب متر 3×6ها در این آزمایش کرت

سازي زمین انجام شد. ، پس از عملیات آماده1392 سالماه اواخر مهر
بـه  و قبل از کشـت  کود پایه مورد نیاز به دنبال انجام آزمایش خاك 

  . زمین داده شد
تکرار در  3 با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در این آزمایش

  ز پهن بـرگ آن وجـین شـده   هاي هرقسمتی از مزرعه که تمام علف
 بودند، براي بررسی کارایی اخـتالط پینوکسـادن بـا مزوسـولفورون+    

برگ اجرا شد. تیمارهـاي  هاي هرز باریکیدوسولفورون بر روي علف
 100لیتر در هکتـار (  5/0کش پینوکسادن در دز آزمایش شامل علف

 375/0کـش پینوکسـادن در دز   درصد دز توصیه شده)، اختالط علف
 یدوسـولفورون  مزوسولفورون+ % دز توصیه شده) با75تر در هکتار (لی

% دز توصیه شده)، اختالط پینوکسادن 25لیتر در هکتار ( 375/0در دز 
 % دز توصیه شده) بـا مزوسـولفورون+  50لیتر در هکتار ( 25/0در دز 

ــر در هکتــار ( 75/0یدوســولفورون در دز  % دز توصــیه شــده)، 50لیت
% دز توصیه شده) 25لیتر در هکتار ( 125/0در دز اختالط پینوکسادن 

% دز 75لیتر در هکتار ( 125/1یدوسولفورون در دز  با مزوسولفورون+
لیتر در  5/1یدوسولفورون در دز  توصیه شده) و تیمار مزوسولفورون+

درصد دز توصیه شده) بـود. عـالوه بـر آن بـه مجمـوع       100هکتار (
هاي هرز  ن کامل و عدم وجین علفتیمار با وجی 2تیمارهاي آزمایشی 

به منظور مقایسه اضافه شـد. بـدین ترتیـب هـر تکـرار آزمـایش در       
  تیمار آزمایشی بود. 7بردارنده 

هـاي  هـا در بخـش آزمـایش    گیـري  بـرداري و انـدازه   براي نمونه
 75آدرات ثابت به ابعـاد   کش یک کو قبل از کاربرد علف اي نیز مزرعه

هاي هرز  رت با طناب مشخص شد و علفمتر در هر ک سانتی  75در 
روز بعـد   30و  15کش، به تفکیک گونه و تراکم، قبل از مصرف علف

از مصرف شمارش و ثبت و وزن خشک گونه هـا بـه تفکیـک گونـه     
  گیري شد. مشخص و اندازه
ها، پس از برداريگیري عملکرد و اجزاي عملکرد نمونهبراي اندازه

یزیولوژیک کامل گنـدم انجـام شـد.    قطع آخرین آبیاري و رسیدگی ف
بدین منظور، دو ردیف کنار و یک متر ابتدا و یک متر انتها به عنوان 

و عملکرد دانه حاشیه در نظر گرفته و بقیه سطح کرت برداشت شد و 
متر مربع مورد ارزیابی قرار گرفت. براي بررسی صفات  2بیولوژیک در 

وته به صورت تصادفی از هر ب 5کل و ارتفاع،  جهتعداد پنجه بارور، پن
گیري شد. آنالیز کرت انتخاب و پس از جداسازي صفات مذکور اندازه

) در سـطح  LSDها ( با استفاده از آزمـون  مقایسه میانگینواریانس و 
 Minitab 16.0نـرم افـزار   درصد با استفاده از نرم افزار  5داري معنی

اسـتفاده   Rافزار  . همچنین براي آنالیز رگرسیون از نرمصورت گرفت
  شد.

  نتایج و بحث
یدوسولفورون بـا   کش مزوسولفورون+ثیر اختالط علفأت

  یوالف وحشی در گلخانه وزن خشکپینوکسادن بر 
بین مدل لجستیک لگاریتمی سه و چهار  Fآزمون به دلیل اینکه 

هـاي وزن خشـک   )، بنـابراین داده p= 97/0دار نشـد ( پارامتره معنـی 
یدوسولفورون و پینوکسادن با مـدل   سولفورون+حاصل از اختالط مزو

لجستیک لگاریتمی سه پارامتره برازش داده شد. آزمون عـدم بـرازش   
) نیز براي این مدل (لجستیک لگاریتمی بـا سـه   ≥P 01/0در سطح (

هـا بـرازش   ) بنابراین معلوم شـد داده =p 78/0( دار نشدپارامتر) معنی
ها در ند. در کل پراکنش دادهلجستیک سه پارامتره داشتخوبی به مدل 

  ).1طی منحنی نیز روند خوبی داشت (شکل 
، بایستی حـد بـاال   1اثر با توجه به اینکه براي رسم نمودارهاي هم

)dو حد پایین ( (c) هـاي مختلـف    پاسخ در نسـبت  -هاي دز منحنی
یدوسولفورون با پینوکسادن یکسان  کش مزوسولفورون+اختالط علف

پارامتره با  3بین مدل لجستیک   Fکه آزمونآنجایی باشند بنابراین از
پارامتره با  3حد باال و پایین مستقل با مدل دوم یعنی مدل لجستیک 

 3توان از مـدل  ) می=P 99/0دار نشد (حد باال و پایین یکسان معنی
پارامتره با حـد بـاال و پـایین یکسـان اسـتفاده کـرد و امکـان رسـم         

ت. آزمون عدم برازش، بـراي مـدل دوم   اثر وجود داش هاي هم منحنی
دار نشد پارامتره با حد باال و پایین یکسان) نیز معنی 3(مدل لجستیک 

)91/0 P=  هـاي وزن  ) که نشان داد این مدل برازش خـوبی بـه داده
خشک یوالف وحشـی در اخـتالط مزوسـولفورون+ یدوسـولفورون و     

  پینوکسادن داشته است.
ــر حاصــل از اخــنمودارهــاي هــم ــف تالط نســبتاث هــاي مختل

 مزوسولفورون+ یدوسولفورون و پینوکسادن شامل: خط عمود (محـور 
y ــبت ــور 100) نسـ ــی (محـ ــط افقـ ــادن، خـ % x (100 % پینوکسـ

) بـه  y هاي اریب (از سمت محور مزوسولفورون+ یدوسولفورون و خط
% مزوسـولفورون+  25% پینوکسـادن و  75 هـاي ترتیب شامل نسـبت 

% مزوسولفورون+ یدوسولفورون 50 سادن و% پینوک50یدوسولفورون، 
یدوسـولفورون   % مزوسـولفورون+ 75% پینوکسادن و 25و در نهایت 

هـاي  هاي منقطع (نقطـه چـین) خـط   ). بر روي خط2باشد (شکل می
هر  ED50مشکی و توپري قرار دارد که نشان دهنده خطاي استاندارد 

ا را قطـع  هـ باشد. خط مستقیمی که تمام منحنـی ها مییک از نسبت
اثر) است، نقاطی کـه بـه صـورت     کند خط اثر افزایش غلظت (هممی

گیـرد، اثـرات تشـدیدکنندگی    تر از این خط قرار مـی داري پایینمعنی
داري باالتر از این خط قرار گیرنـد  و نقاطی که به طور معنی افزا) (هم

کـش   کـاهی) در اخـتالط دو علـف   نشان دهنده اثرات بازدارنده (هـم 
د. با توجه به اینکه تمامی دامنه تمامی خطاهاي استاندارد خط باش می

درصد اثر هـیچ یـک از    5داري اثر را قطع می کند در سطح معنی مه
  ها، حالت تشدیدکنندگی و یا کاهندگی را ندارد.نسبت
  

                                                        
1- Isobole 
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 کش مزوسولفورون+) و یکسان (ب) در حالت اختالط دو علفبرازش آزادانه مدل لجستیک سه پارامتره با حد باال و پایین غیر یکسان (الف -1 شکل

میانگین وزن خشک یوالف  yثره در هکتار و محور ؤکش بر حسب گرم ماده ممقدارهاي اختالط یافته دو علف xمحور .یدوسولفورون و پینوکسادن
  باشدوحشی می

% 75% مزو + 25( 25% پینوکسادن)، 50% مزو + 50(  50پینوکسادن)،  25% مزو + 75(  75% مزوسولفورون+یدوسولفورون)، 100( 100کش، تیمار شاهد بدون علف 999**
 % پینوکسادن)100( 0پینوکسادن)، 

Figure 1- Free fitted 3 parameter sigmoidal model with the (a) same and non- same (b) upper and lower limit in mixing 
mesosulfuron-methyl+iodosulfuron with pinoxaden. X-axis is mixing herbicides based on grams of active ingredient per hectare 

and the y-axis is of wild oat 
** 999 control treatment without herbicides, 100 (%100 mesosulfuron-methyl+iodosulfuron), 75 (%75 mesosulfuron-

methyl+iodosulfuron + %25 pinoxaden), 50 (%50 mesosulfuron-methyl+iodosulfuron + %50 pinoxaden), 25 (%25 mesosulfuron-
methyl+iodosulfuron + %75 pinoxaden), 0 (%100 pinoxaden)  
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و (ب) مدل اثر افزایش  (Free)(الف) مدل برازش آزادانه  .اثر (آیزوبول) اختالط مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادننمودارهاي هم -2شکل 

 (Concentration Addition)غلظت 
Figure 2- Isobologram of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron and pinoxaden herbicide mixtures applied on wild oat. Free (a) and 

Concentration Addition (CA) (b) model  
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کـه دو  اثر مبنا بـر ایـن اسـت کـه زمـانی      در رسم نمودارهاي هم

کـش بـه صـورت     شوند اختالط دو علـف کش با هم مخلوط می علف
کش هـیچ اثـر متقـابلی بـا یکـدیگر       است و دو علف 1افزایش غلظت

دگی و یا کاهندگی بر روي یکـدیگر ندارنـد   نداشته و حالت تشدیدکنن
ها در  کش کش در حالت اختالط با اثر هر یک از علف یعنی اثر دو علف

هـا بـر روي   کـش کـه علـف  ) در صورتی13حالت خالص برابر است (
کش یکدیگر اثر بگذارند منجر به ایجاد اثر افزایشی یا کاهشی دو علف

  شد. بینی شده خواهدپاسخ پیشنسبت به میزان 
مـدل اثـر    و بین مـدل بـرازش آزادانـه    Fدر این آزمایش آزمون 

) ولی بین مدل اثر افـزایش  =P 0116/0دار شد (افزایش غلظت معنی
. یعنـی مـدل   =P) 8/0 (دار نبود غلظت و مدل غیرخطی هولت معنی

یدوسـولفورون و   خطی اثر افزایش غلظت اثر اختالط مزوسـولفورون+ 
کش از مدل  کند و اثر اختالط این دو علفمیپینوکسادن را بهتر بیان 

  کند.اثر افزایش غلظت پیروي می
با توجه به نمودار ایزوبول مدل اثر افزایش غلظت و همچنین بـر  

 کـش مزوسـولفورون+  هاي مختلف اختالط علفنسبت ED50اساس 
کش بر روي هم پینوکسادن مشخص شد این دو علفیدوسولفورون با 

بازدارنـدگی ندارنـد و در نتیجـه اثـر اخـتالط       اثر تشـدیدکنندگی یـا  
اسـت   2کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون و پینوکسادن افزایشی علف

کند در تعداد ها از مدل الگوي افزایش غلظت پیروي میو اختالط آن
) اثر کاهندگی مخلوط 14 و 13، 12، 8، 7جمله ( زیادي از مقاالت از

هاي اکسینی بیان کشعلف با ACCaseهاي هاي بازدارندهکشعلف
شده است. با این وجود تعـدادي مطالعـات نشـان دادنـد کـه کنتـرل       

بـا   ACCaseهـاي بازدارنـده   کـش هاي هرز در مخلـوط علـف   علف
باشد. براي مثـال  افزایی و افزایشی میاز نوع هم ALSهاي بازدارنده

)Liebl and Worsham (  مشاهده کردند که مخلوط کلروسـولفورون
کاهی بر جـذب، انتقـال و متابولیسـم دایکلوفـوپ متیـل      ثر همهیچ ا

ــین 9نداشــت ( ــوط 2004( Montazeri). همچن ــه مخل ــت ک ) دریاف
کلودینافوپ پروپارژیل با تري بنورون متیل هیچ اثر متقابلی بـر روي  

 ludoviciana Durieu.) (Avenaیکدیگر در کنترل یوالف وحشی 
. بنابراین با توجه به نداشتند (.Sinapis arvensis L)و خردل وحشی 

رسد که مخلوط این هاي قبلی به نظر مینتایج این پژوهش و آزمایش
کش در هر دو گونه اثري بر جذب، انتقال و متابولیسـم هـم   دو علف
  اند.اند و مستقل از هم عمل کردهنداشته

همانطور کـه در نمـودار ایزوبـول وزن خشـک یـوالف وحشـی       
یدوسـولفورون بـا    هاي اختالط مزوسولفورون+تتا از نسب 2بینید  می

اثر اثر قرار دارند و مابقی در زیر خط هم پینوکسادن در باالي خط هم
کش نشـان داد کـه   هاي مختلف این دو علفنسبت ED50 .باشندمی

                                                        
1- Concentration Addition 
2- Additive 

بیشترین کارایی (بیشترین شدت اثر) در کاهش وزن خشـک یـوالف   
ــبت  ــوط بــــه نســ ــی مربــ ــولفورون+ 0:  100 وحشــ  مزوســ

کمترین کارایی (کمترین  و ED50= 16/2یدوسولفورون:پینوکسادن با 
ــک   ــاهش وزن خش ــر) در ک ــه نســبت  شــدت اث ــوط ب  25:  75مرب

بـود. در   ED50= 22/4یدوسولفورون:پینوکسـادن بـا    مزوسولفورون+
 75:  25مربوط به نسبت کش بهترین نسبت اختالط مخلوط دو علف
رسد بود، بنابراین به نظر می یدوسولفورون:پینوکسادن مزوسولفورون+

باشـد  کش میکه این نسبت بهترین حالت براي مخلوط این دو علف
  ).1(جدول 
  

ــش مزوســولفورون+اخــتالط علــف ــا  ک یدوســولفورون ب
  قناري در گلخانهپینوکسادن بر وزن خشک علف

هاي وزن خشک علـف قنـاري   دادهمشخص شد که  Fدر آزمون 
یدوسـولفورون و   مزوسـولفورون+ کـش  که به وسیله مخلوط دو علف
مدل لجستیک لگاریتمی چهار پارامتره  پینوکسادن تیمار شده بودند در

)، لذا براي برازش p=  022/0داري دارند (و سه پارامتره اختالف معنی
کـه آزمـون عـدم    آنجایی ها از مدل چهار پارامتره استفاده شد. ازداده

 19/0( دار نشدامتره نیز معنیبرازش مدل لجستیک لگاریتمی چهار پار
p =داشتند. رونـد  ها برازش خوبی به این مدل ) مشخص شد که داده
ها نیز در طی منحنی روند خوبی بود و نقاط در سراسـر منحنـی   داده

  .)3 پراکنش خوبی داشتند (شکل
پارامتره بـا   4بین مدل لجستیک   Fها در آزموننتایج آنالیز داده
پارامتره با حد باال و پایین  4قل با مدل لجستیک حد باال و پایین مست

دهـد  ) که نشان مـی =P 53/0دار نشد (یکسان به لحاظ آماري معنی
پارامتره با حد باال و پایین یکسان  4امکان استفاده از مدل لجستیک 

وجود دارد چرا که تعداد پارامترهاي این مدل کمتر است و در صـورت  
اید از مدلی استفاده شود که تعداد پارامتر دار نشدن بین دو مدل بمعنی

پارامتره با حد  4کمتري دارد. آزمون عدم برازش، براي مدل لجستیک 
) که نشـان دهنـده   =P 08/0دار نشد (باال و پایین یکسان) نیز معنی

  ).4باشد (شکل ها به این مدل میبرازش خوب داده
مـدل اثـر   بین مـدل بـرازش آزادانـه و     Fدر این آزمایش آزمون 

) ولی بین مدل اثـر افـزایش   =P 013/0دار شد (افزایش غلظت معنی
و از آنجایی  =P) 42/0 (دار نبود غلظت و مدل غیرخطی هولت معنی

که مدل هولت داراي پارامترهاي بیشتري نسبت به مدل اثر افـزایش  
دار نشـدن بـین دو مـدل آمـاري،     باشد و در صورت معنـی غلظت می

لـذا مـدل خطـی اثـر      ،که کمترین پـارامتر را دارد  اولویت با مدلیست
افزایش غلظت اثر اختالط مزوسولفورون+ یدوسولفورون و پینوکسادن 

کش از مدل اثر افزایش  کند و اثر اختالط این دو علفرا بهتر بیان می
 کـش در کنتـرل علـف   کند و مخلوط این دو علـف غلظت پیروي می

  ثیري بر هم ندارند. أقناري ت
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پارامتره در حالت برازش آزادانه با حد باال و حد  3هاي وزن خشک یوالف وحشی به معادله سیگموئیدي پارامترهاي حاصل از برازش داده -1 جدول

 هاي مختلف پایین یکسان در نسبت
Table 1- Statistical parameters of 3- parameter sigmoidal model of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron with pinoxaden tested 

on wild oat   
 Curve parameters پارامترهاي منحنی 

 

  کشعلف
Herbicide 

 

 نسبت اختالط
Mixture 

ratio 

شیب منحنی 
)b( Curve 

slope±SE 

 )dحد باال (
Upper limit 

حد پایین 
)c( 

Lower 
limit 

 50ثر ؤدز م
  درصد
ED50  
 

 زن خشک یوالف وحشی
Dry matter of wild 

oat 

 مزوسولفورون+یدوسولفورون : پینوکسادن
mesosulfuron-

methyl+iodosulfuron + 
pinoxaden 

0:100 0.43±0.12 1.25±0.08 - 2.16±0.98 

" 25:75 0.81±0.15 " -  4.22±1.01 
" 50:50 0.68±0.13 " - 3.97±1.1 
" 75:25 0.7±0.15 " -  2.81±0.84 
" 100:0 0.7±0.16 " - 2.78±0.93 
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کش  برازش آزادانه مدل لجستیک چهار پارامتره با حد باال و پایین غیر یکسان (الف) و یکسان (ب) در حالت اختالط دو علف -3شکل 
وزن  yثره در هکتار و محور ب گرم ماده مؤکش بر حس مقدارهاي اختالط یافته دو علف x یدوسولفورون و پینوکسادن محور مزوسولفورون+

  باشد قناري میخشک علف
 25یدوسولفورون+ % مزوسولفورون+75(  75یدوسولفورون)،  % مزوسولفورون+100( 100کش، تیمار شاهد بدون علف 999** 

 0% پینوکسادن)، 75یدوسولفورون+ % مزوسولفورون+25( 25% پینوکسادن)، 50یدوسولفورون+ % مزوسولفورون+50(  50پینوکسادن)، 
 % پینوکسادن)100(

Figure 3- Free fitted 4- parameter sigmoidal model with the (a) same and non- same (b) upper and lower limit in mixing 
mesosulfuron-methyl+iodosulfuron with pinoxaden. X-axis is mixing herbicides based on grams of active ingredient per 

hectare and the y-axis is average dry matter 
** 999 control treatment without herbicides, 100 (%100 mesosulfuron-methyl+iodosulfuron), 75 (%75 mesosulfuron-

methyl+iodosulfuron + %25 pinoxaden), 50 (%50 mesosulfuron-methyl+iodosulfuron + %50 pinoxaden), 25 (%25 
mesosulfuron-methyl+iodosulfuron + %75 pinoxaden), 0 (%100 pinoxaden) 
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بر  یدوسولفورون و پینوکسادن پارامتره براي نشان دادن اثر اختالط مزوسولفورون+ 4اثر (آیزوبول) لجستیک لگاریتمی نمودار هم -4شکل 
 (Concentration Addition)) مدل اثر افزایش غلظت bو ( (Free)) مدل برازش آزادانه aبا (علف قناري 

Figure 4- Isobologram of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron and pinoxaden herbicide mixtures applied on littleseed 
canarygrass. Free (a) and Concentration Addition (CA) (b) model  

  
زرد  کشی بر روي اویارسالمدر مثالی مشابه از این دو گروه علف

سـولفورون  کش با هالودر ذرت مقاوم به ستوکسیدیم کاربرد این علف
کاهی ندارند. بنابراین ها بر روي هم اثر همکش نشان داد که این علف

کـش  روز بعد از اعمال تیمار بدون اینکـه کـارایی ایـن دو علـف     48
درصدي ایجاد گردید. همچنین کنترل  100تا  90کاهش یابد کنترل 

وسیله ستوکسـیدیم بـه تنهـایی و در مخلـوط بـا پرایمـی       باالیی به 
سولفورون و مخلوط تجاري پرایمی سولفورون و پروسولفورون ایجـاد  

درصـدي در مخلـوط هالوسـولفورون بـا      36که کنتـرل  شد. در حالی
% در مخلوط ستوکسیدیم با مخلوط تجاري دایکمبا با 39ستوکسیدیم، 

  ).1بنتازون ایجاد شد ( % در مخلوط ستوکسیدیم با48آترازین و 
 باریک این بین افزایی هم اثر به قبلی هايپژوهش ،موارد برخی در

 ایـن  دهنـده  نشان که است شده اشاره هاکشبرگ پهن کش بابرگ
 هاکشبرگ باریک با همیشه هااوره سولفونیل هايکشعلف که است

 بـه  مکلیفوکسـیدی  و هالوفوپیس مثال عنوان به .نیستند آنتاگونیسم
 .)5( اسـت  رسـیده  ثبـت  به برنج رد سولفورون آزیم با صورت مخلوط

 وسیله به سورگوم کنترل کارایی افزایش موجب نیز یلمت کلرانسوالم
 Jordan  همچنین). 3( شود می کلتودیم و سیتوکسیدیم هايکشعلف

 هـم  اثـر  همراه فنوکساپروپ به سولفورن بن که کرد گزارش )1995(
  .داشت برنج مزارع در سوروف کنترل در افزایی

هاي مختلف نشان داد که بیشترین نسبت ED50نتایج حاصل از 
قناري مربوط  کارایی (بیشترین شدت اثر) در کاهش وزن خشک علف

 77/1یدوسولفورون: پینوکسادن بـا   مزوسولفورون+ 100: 0به نسبت 
=ED50 کمترین کارایی (کمترین شدت اثر) در کاهش وزن خشک  و

یدوسولفورون:پینوکسادن با  مزوسولفورون+ 0:  100ط به نسبت مربو
26/5 =ED50 ها به صورت کشبود. بهترین کارایی در زمانی که علف

). 2بود (جدول  ED50=58/2با  50:50مخلوط بکار برده شدند نسبت 
صـورت  کـش بـه  در کل در صورت تمایل به اسـتفاده از دو علـف  که 

  توان از این نسبت استفاده کرد.یتی میمخلوط به عنوان راهکار مدیر
  

یدوســولفورون بــا   کــاربرد مخلــوط مزوســولفورون+  
  ايپینوکسادن در آزمایش مزرعه

اي مخلوط مزوسـولفورون+  نتایج تجزیه واریانس آزمایش مزرعه
کار برده در این یدوسولفورون با پینوکسادن نشان داد که تیمارهاي به

گیـري شـده از   ي پارامترهـاي انـدازه  داري بـر رو آزمایش تأثیر معنی
که بـین تکرارهـا (بلـوك)     هاي هرز باریک برگ داشتند در حالی علف

  ).3داري مشاهده نشد (جدول تأثیر معنی

  

 ب الف

ادن
وکس

پین
ادن 

کس
پینو

 

 مزوسولفورن+یدوسولفورون مزوسولفورن+یدوسولفورون
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حد پارامتره در حالت برازش آزادانه با حد باال و  4قناري به معادله سیگموییدي هاي وزن خشک علفپارامترهاي حاصل از برازش داده -2جدول 
 هاي مختلف پایین غیر یکسان در نسبت

Table 2- Statistical parameters of 3- parameter sigmoid of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron with pinoxaden mixture tested 
on littleseed canarygrass  

  Curve parameter پارامترهاي منحنی 

 کشعلف 
Herbicide 

 نسبت اختالط
Mixture 

ratio 

شیب منحنی 
Slope 

curve±SE 

 Upper حد باال
limit±SE 

حد پایین 
Lower 

limit±SE 

خطاي ±ثرؤدز م
  استاندارد

ED50±SE 
 

وزن خشک 
  قناريعلف

Dry 
matter of 
littleseed 
canarygra

ss 

مزوسولفورون+یدوسولفورون : 
 پینوکسادن

mesosulfuron-
methyl+iodosulfuro

n + pinoxaden 

0:100 1.75±0.42 00.87±0.05 0.07±0.48 5.26±1.07 

" 25:75 1.7±0.48 " -  3.18±0.67 
" 50:50 1.26±0.44 " - 2.58±0.72 
" 75:25 1.51±0.45 " -  2.95±0.72 
" 100:0 1.17±0.41 " - 1.77±0.47 

  
 هاي مزوسولفورون+کشیمار شده با مخلوط علفهاي هرز باریک برگ تگیري شده علفنتایج تجزیه واریانس پارامترهاي اندازه -3جدول 

 یدوسولفورون و پینوکسادن
Table 3- Analysis of variance and mean square of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron and pinoxaden mixtures on grass weeds 

at different  

  هرز گونه علف
Weed species  

منابع 
  تغییرات
S.O.V 

درجه 
 آزادي
d.f  

 درصد کنترل (خسارت)
Percent control 

(Damage)  

 درصد کاهش وزن خشک 
Percent dry weight 

reduction  

 درصد کاهش جمعیت
Percent decrease in 

population  

 یوالف وحشی
Wild oat  

 تیمار
Treatment  6  **3858  **4079.4 **3788.7  

 بلوك
Block  2  ns 13.8  118.5ns ns 13.2 

 خطا
Error  12  6.5  59.5 18.2 

 کل
Total  20        

          

 قناري علف
Littleseed 

canarygrass  

 تیمار
Treatment  6  3751.3** 3392.4** /3927.3** 

 بلوك
Block  2  10.3 ns  33.5 ns  1.1ns  

 خطا
Error  12  3.9  20.9  4  

 کل
Total  20        

          
ns درصد  1دار در سطح بی معنی، ** معنی  

  
نطور که در جـدول زیـر نتـایج تیمارهـاي مختلـف مخلـوط       هما

را مشاهده  پینوکسادنو مزوسولفورون+ یدوسولفورون هاي کش علف
نمایید، کاربرد این تیمارها بر روي درصد کنترل، درصـد کـاهش   می

داري داشت به نحوي ثیر معنیأوزن خشک و درصد کاهش جمعیت ت
یـب توانسـتند بیشـترین و    ترتکه تیمار وجین کامل و بدون وجین به

قناري داشته باشند. در  کمترین اثر را در کنترل یوالف وحشی و علف
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مزوسـولفورون+   0:100مورد سایر تیمارها بعد از وجین کامل نسـبت  
توانست بیشـترین اثـر را بـر پارامترهـاي      پینوکسادنو یدوسولفورون 

بت، کـه ایـن نسـ   گیري شده یوالف وحشی داشته باشد بطـوري اندازه
درصد کنترل کرد. همچنین این نسبت،  95یوالف وحشی را به میزان 

 69/94و  86/94وزن خشک و جمعیت یوالف وحشـی را بـه میـزان    
هاي درصد کاهش داد. از طرفی نیز در پارامتر درصد کنترل بین نسبت

داري مشاهده تفاوت معنی 25: 75ها بجز نسبت کشمختلف این علف
ن بخـش بـا نتـایج حاصـل از نتـایج گلخانـه و       نشد. در کل نتایج ای

  ).4اثر هماهنگ بود (جدول نمودارهاي هم
قنـاري نیـز تقریبـا بـا نتـایج      گیري شده علـف پارامترهاي اندازه

:  0بیشترین کنتـرل در نسـبت   که طورياي هماهنگ بود. به گلخانه
ایجاد شد که کنترل  پینوکسادنو مزوسولفورون+ یدوسولفورون  100
درصدي ایجاد کرد و از طرفـی نیـز توانسـت وزن خشـک و      66/98

درصـد   66/99و  76/94ترتیب بـه میـزان   هرز را بهجمعیت این علف
اي هماهنـگ بـود چـرا کـه     کاهش دهد. این نتایج با نتـایج گلخانـه  

  ).4بیشترین کنترل در همین نسبت ایجاد شد (جدول 

اثـر   هـم  ياو نمودارهـ با توجه به اینکه نتـایج آنـالیز رگرسـیون    
 مزوســولفورون+هــاي کــشهـاي گلخانــه نشــان داد کــه علــف   داده

اي بر روي هم اثر ندارند و در نتایج مزرعه پینوکسادنو یدوسولفورون 
داري مشاهده نشد لذا به نظر هاي مختلف تفاوت معنیهم بین نسبت

کش بر روي یوالف وحشی و علف قناري رسد اختالط این دو علفمی
  ایشی است.از نوع افز

Baghestani )2008    دریافتند که کـاهش جمعیـت و بیومـاس (
کـه  هـاي هـرز باریـک بـرگ (بـه ویـژه علـف قنـاري) زمـانی         علف

فنوکساپروپ پی اتیل به تنهایی به کار برده شد کمتر از مخلوط ایـن  
افزایـی آشـکار    هـا بـود کـه اثـر هـم     کـش کش بـا دیگـر علـف   علف
فنوکساپروپ پی اتیل را نشان  کش را بر رويهاي پهن برگ کش علف

 ACCaseهاي کشها همچنین دریافتند که تقریبا تمامی علفداد. آن
ها، جمعیت و وزن خشک یوالف وحشی را کشدر مخلوط با پهن برگ

کـاهی  که هیچ اثر هم این امر نشان داد کهبطور کامل کاهش دادند 
شـد  کش مشـاهده ن کش با پهن برگهاي باریک برگ کشبین علف

)2(.  
هاي هرز باریک برگ با بر علف پینوکسادنو مزوسولفورون+ یدوسولفورون هاي کشثیر تیمارهاي مخلوط علفمقایسه میانگین تأ -4جدول 

  درصد 5داري در سطح معنی LSDاستفاده از آزمون 
Table 4- Mean comparison of population and biomass reduction of grass weeds at different ratios of mesosulfuron-

methyl+iodosulfuron and pinoxaden mixture on grass weed with LSD test at 5% level 
 هرزگونه علف

Weed species   
 نسبت اختالط (تیمارها)

Mixture ratio  
 درصد کنترل (خسارت)
Percent of control  

 درصد کاهش وزن خشک
Biomass reduction  

 هش جمعیتدرصد کا
Population reduction  

 یوالف وحشی
Wild oat  

 وجین کامل (شاهد)
Hand weeding (control) 100a 100a  100a 

 عدم وجین (شاهد)
Without treatment (control) 0d  0c  0c  

0:100  98.33ab 99.6a 95.68ab 
75:25  82c  50.06b  84.86 b  
50:50  94.66ab  91.96a  94.32 ab  
25:75  91.66b  78.65a  89.31 ab 
100: 0  95ab  94.86 a  94.69 ab  

 قناريعلف
Littleseed canarygrass  

 وجین کامل (شاهد)
Hand weeding (control) 100a 100a 100a 

 عدم وجین (شاهد)
Without treatment (control) 0c 0b 0d 

0:100  86.66b 81.42a 84.33c  
75:25  92.66ab 82.06a 86.66bc 
50:50  96.46a 84.26a 92.33b 
25:75  95.55a 90.63a 90.33bc 
100: 0  98.66a 94.76a 99.66a 

  درصد تفاوت آماري با هم ندارند 5داري در سطح معنی LSDهاي جدول با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون ستون
  

  ايعملکرد و اجزاي عملکرد در آزمایش مزرعه
کنیـد اکثـر پارامترهـاي    ول زیر مشـاهده مـی  همانطور که در جد

معنی بودند. نتـایج  اي بیگیري شده در گندم در آزمایش مزرعهاندازه

دانه نشان داد که در این آزمایش تیمارها بر روي پارامترهاي عملکرد 
  دار داشتند.ثیر معنیدرصد تأ 5و بیولوژیک در سطح 
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با  یدوسولفورون مزوسولفورون+هاي مختلف اختالط ثیر کاربرد نسبتأملکرد و اجزاي عملکرد تحت تتجزیه واریانس (میانگین مربعات)ع -5دول ج

 هاي هرز باریک برگپینوکسادن بر روي علف
Table 5- Variance analysis (mean square) of yield and yield components at different ratios of mesosulfuron-

methyl+iodosulfuron and pinoxaden mixture on grass weed 

  
منابع 

 تغییرات
S.O.V  

درجه 
 آزادي
d.f  

 پنجه پر
Full 
tiller  

 پنجه کل
Total 
tiller  

 ارتفاع
Height  

 عملکرد دانه 
Grain yield  

عملکرد 
 بیولوژیک
Biologic 

yield  

شاخص 
 برداشت

Harvest 
index  

 پینوکسادن
مزوسولفورون+

 + یدوسولفورون
Pinoxaden

+  
mesosulfu

ron-
methyl+io
dosulfuron  

 تیمار
Treatme

nt  
6  ns 1.23  1.97 ns ns 7.48  *3198105  *20385030  29.22 ns 

 بلوك
Block  2  ns 0.116 0.116ns ns 0.34  2941458ns  12068065ns 32.6ns 

 خطا
 

Error  
12  2.06 3.39 5.1  819340 5197857 34.01 

 کل
Total  20              

  C.V   16.2  16.9  24.8  20.2  18.2  19.9  
 ns  درصد  5دار در سطح معنی و * معنیبی  

 
مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد نشان داد که، آزمایش 

با پینوکسـادن بـر روي    مزوسولفورون+ یدوسولفورونکاربرد مخلوط 
ـ   علف ثیر را بـر  أهاي هرز باریک برگ تیمار وجین کامـل بیشـترین ت

تیمار بدون وجین نیز کمترین مقدار  .ملکرد داشتعملکرد و اجزاي ع
را در پارامترهاي عملکرد و اجزاي عملکرد نشان داد. با توجه به اینکه 

هـاي بکـار بـرده شـده     میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد بین نسبت
اي بـود و  دار نشد نتایج این بخش نیز هماهنگ با نتایج گلخانهمعنی

ها بـر روي دیگـري اثـر نداشـته     کشلفنشان داد که هیچ کدام از ع
کیلوگرم  7/4191 0:100است. براي مثال عملکرد دانه کل در نسبت 

کیلـوگرم در   3/3708، 100:0در هکتار بود ولی این مقدار در نسـبت  
هـا تفـاوت   هکتار بود که هر دو در یک گروه قرار داشـتند و بـین آن  

ن داد کـه دو  ). ایـن نتـایج نشـا   6داري وجود نداشـت (جـدول   معنی
، و احتمـاال بـر جـذب    کش بر روي هم اثر چندان سوئی نداشته علف

لـذا بـا اسـتفاده از ایـن      انـد انتقال و متابولیسم یکدیگر اثرگذار نبـوده 
توان از مزایایی دیگر اختالط نظیر افزایش طیـف کنتـرل   اختالط می

ها  کشهاي هرز به علف خیر در توسعه مقاومت علفأهاي هر و تعلف
  ).19ستفاده نمود (ا

  
هاي با پینوکسادن بر روي علف مزوسولفورون+ یدوسولفوروناختالط هاي مختلف در نسبتمقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد  -6جدول 

  درصد 5در سطح   LSDبر اساس آزمون  هرز باریک برگ
Table 6- Mean comparison of yield and yield components at different ratios of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron and 

pinoxaden mixture on grass weed with LSD test in 5% 
 نسبت اختالط (تیمارها)  Herbicidesهاکشعلف

Mixture ratio  
 عملکرد دانه 
Grain yield  

 عملکرد بیولوژیک
Biologic yield  

 با پینوکسادن مزوسولفورون+ یدوسولفورون
Pinoxaden+  mesosulfuron-methyl+iodosulfuron  

 وجین کامل (شاهد)
Hand weeding (control) 4816.7a 14400a 

 عدم وجین (شاهد)
Without treatment (control) 1916.7b  6800b  

0:100  4191.1ab 11733ab 
75:25  3375ab  11733ab  
50:50  2441.7ab  8208ab  
25:75  4208.3ab  12650ab  
100:0  3708.3ab  10738ab  
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صـد  در 5داري هاي با یک حرف مشترك در سطح معنیمیانگین

  .دار نیستندمعنی LSDاساس آزمون  بر
  

 گیرينتیجه

مزوسـولفورون+  اي اخـتالط  بـا توجـه بـه اینکـه نتـایج گلخانـه      
ها بر با پینوکسادن از نوع افزایشی بود و هیچ یک از آن یدوسولفورون

اي هم همین نتـایج بـه   ر نداشت و در آزمایش مزرعهروي دیگري اث
کش را بدون کاسـته شـدن از   توان این دو علفدست آمد احتماال می

هاي هرز براي بـه تعویـق انـداختن    کارایی هر کدام در مدیریت علف
هاي هرز و همچنین با توجه به وجود محدودیت کشت مقاومت علف

کش، از ایـن  د تنهاي این علفدر اثر کاربرد آتالنتیس در زمان کاربر
  مخلوط استفاده کرد.
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