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 چکیده

بقایرای نیراه      شررای  کراربرد  های هرز و عملکررد ننر د در   کش سولفونیل اوره در مقادیر مختلف بر کنترل علفبه منظور مقایسه اثر سه علف
تکرار در دانشگاه شیراز  انجاد ش . فاکتور اصل  شامل نگهر اری بقایرای    4ادف   با های کامل تصآزمایش  به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک
درص  بیشرتر از مقر ار    30های توتال  آپیروس و آتالنتیس هر ک اد در دو مق ار توصیه ش ه و کشنن د و حذف بقایا و فاکتور فرع  شامل کاربرد علف

 1/41های هرز در تیمار وجرود بقایرای ننر د    شاه  بود. طبق نتایج ب ست آم ه وزن خشک علفکش به عنوان توصیه ش ه آنها و یک کرت ب ون علف
کرش  درصر   و علرف   4/58کش توتال در دز افزوده بیشترین )ها و مق ار مصرف آنها  علفکشدرص  بیشتر از تیمار ب ون بقایا بود. در مقایسه بین علف

کش  نشان داد. همچنرین دز افرزوده      میزان کنترل علف هرز را در مقایسه با تیمار شاه  )ب ون علفدرص 3/19آتالنتیس در دز توصیه ش ه کمترین )
کیلونرد در هکتار ش  و پس از آن دز توصریه شر ه    19/5283کیلونرد در تیمار شاه  به  88/3329کش توتال موجب افزایش عملکرد دانه نن د از علف

درصر   میرزان افرزایش     3/17کش آتالنتیس نیز در دز توصیه ش ه کمترین )لکرد دانه نن د را نشان دادن . علفتوتال و دز افزوده آپیروس بیشترین عم
کش توتال در شررای  بر ون   های هرز در تیمار برهمکنش کاربرد علفعملکرد دانه را نسبت به تیمار شاه  سبب ش . به طور کل  بیشترین کنترل علف

 درص  نسبت به تیمار شاه   به ترتیب در دز افزوده و توصیه ش ه  کاهش داد.  4/54و  5/58های هرز را بقایا ب ست آم  و وزن خشک علف
 

 کش  وزن خشک علف هرزعلف: سولفوسولفورون  مت سولفورون  مزو سولفورون  مق ار کلیدی هایواژه

 

   1 مقدمه

ترین غله دنیاسرت    مهمTriticum aestivumنن د با ناد علم  
میلیون ترن و   730میالدی  ح ود  2014جهان  آن در سال  ولی که ت

 . در ایران نیز از نظر تولی  10میلیون تن بوده است )11در ایران ح ود 
و سطح زیر کشرت مهمتررین موصرول کشراورزی اسرت و افرزایش       
موصول آن روز به روز مورد توجه قرار نرفتره و از نظرر اقتصرادی و    

 . افرزایش  9بسریاری برخروردار اسرت )   تأمین غذای اصل  از اهمیرت  
عملکرد نن د در واح  سطح تابع عوامل خاص  است که یک  از ایرن  

های هرز جهت کراهش خسرارت   عوامل  م یریت صویح کنترل علف
تررین  های هررز بر ون شرک یکر  از مهرم      . علف29باش  )ها م آن

                                                           
و هرای هررز  دانشریار    ترتیب دانش آموخته کارشناس  ارش  علود علفبه  -4و  2  1

  زراعرت و اصرالح نباترات    نروههای هرز  دانش آموخته کارشناس  ارش  علود علف
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رون  کره  عوامل کاهش دهن ه عملکرد موصوالت زراع  به شمار م 
ز طریق رقابت و رها ساختن عناصر شیمیای   باعث کاهش عملکررد  ا

 کل  طور به . 32شون  )نیاهان زراع  و افزایش هزینه کشاورزی م 

 و بروده  ایویرهه  اهمیرت دارای  نن د  هرزهایعلف کنترل هایروش
  .2و  1رد )عملکرد دا افزایش در توجه  قابل تأثیر هاکشعلف کاربرد

مانن  سرولفونیل اوره  سنتز استوالکتات یزدارن هبا یهاکشعلف 
 هرا بررای مر ت   آن اییر هستن  که بقا هاکشعلف از  نروه مهم ها 

  برات یترک هرا کرش نروه از علف نی. ااستدر خاک فعال  تری طوالن
 اهران یهرای هررز در ن  از علرف   عیوسر  فیهستن  که برای کنترل ط

. تومرل  رنر  ین مر  قررار  برگ مورد اسرتفاده کیبرگ و بارپهن  زراع
های هرز در مقر ار مصررف   علف مناسب کنترل   زراع اهانیباالی ن
نرروه   نیا تیمقبول شیعلت افزا  برای پستان اران نیپائ تیسم کم و
آنزیم  کلیر ی   (ALS) . استوالکتات سینتاز 22ست )ها اکشاز علف

ها و ورهادار است. سولفونیلای شاخهدر ساخت اسی های آمینه زنجیره
شرون  و از فعالیرت آن   متصرل مر    ALSهرا بره آنرزیم    ایمی ازولینون
کنن . جلونیری از فعالیت این آنرزیم منجرر بره کراهش     جلونیری م 

شود. البته ای مانن  لوسین  والین و ایزولوسین م مق ار اسی های آمینه
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 1397 بهار، 1شماره، 32، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     30

مرگ نیاه فق  به دلیل کمبود ناش  از این اسی های آمینه نیست. برا  
 . 20شرود ) ها  از تقسیم سلول  نیز جلونیری م کشصرف این علفم

و  1متیل+سولفوسررولفورونسررولفورونهررای مررتکررشکرراربرد علررف

نترایج   3همراه برا کلودینرافوپ پروپارلیرل    MCPA+ 2بروموکسینیل 
های هرز و عملکرد دانره ننر د داشرت    بخش  در کنترل علفرضایت

هررای مررتکررشافترره علررف . ارزیرراب  تررأثیر مقرر ار کرراهش ی 31)
متیل و کلودینافوپ پروپالیل در تلفیق با ق رت رقابت  نن د سولفورون

کرش  نیز نشان داد با افزایش میرزان علرف   4در کنترل علف هرز چچم
  .5یاب  )هرز کاهش م متیل  بیوماس علفسولفورونمت

 در مهرم  عامرل  یرک  نیراه   پسمان های م یریت آنجای  که از

 بیشرتر  و شرود موسوب م  های هرزعلف تلفیق  یریتم  هایسیستم
 بررای  بره تنهرای    پوشش  نیاهان پسمان  که ده م  نشان توقیقات

 توقیقات  بایست  نتیجه  در باش .نم  کاف  هرزهایعلف پای ار کنترل

 عملیرات  دیگر با ترکیب در پوشش  نیاهان تأثیر کردن مشخص برای
شرود   انجراد  هررز  علف م یریت رتقایا در ها کشعلف ویههبه کنترل

 جذب ها کشعلف در سطو  پسمان های تأثیرات اولین از یک  . 24)

م  خاک به کشعلف تماس کاهش آن  ینتیجه که است هاآن بیشتر
 در کیلرونرد  2500از  سنگین )بیش پسمان های در موضوع شود. این

 خاک در الفع میکروب  جمعیت همچنین  . 25است ) هکتار  مشهودتر

 سبب افزایش است ممکن دارد نیاه  پسمان  با نزدیک  همبستگ  که

 . بره  13شرود )  آن شر ن  غیرفعرال  نتیجره  در و کرش علف متابولسیم

 کاهش را 5متاالکلر کشعلف فعالیت نن د  کاه مالچ  نزارش موققان

7آالکلر هایشکعلف جذب باعث نیز  6ذرت بقایای و داد
8آتررازین  و 

 

کرش توترال   این مطالعه به منظور بررس  کارای  سه علف  .5نردی  )
)متسولفورون+سولفوسرررولفورون   آپیرررروس )سولفوسرررولفورون  و   

پایر  در شرای  نگه اری آتالنتیس )مزوسولفورون+ی وسولفورون+مفن
های هررز و عملکررد   بقایای نن د و ب ون بقایای نن د بر کنترل علف

 نن د صورت نرفت.

 

  اهمواد و روش

هرای سرولفونیل اوره و بقایرای    کرش به منظور بررس  تأثیر علف
های هرز و عملکرد ننر د آزمایشر  در مزرعره    نیاه  بر کنترل علف

                                                           
1- Metsulfuron-Methyl + Sulfosulfuron 

2- Bromoxynil 

3- Clodinafop-Propargyl 

4- Lolium 
5- Metolachlor 

6- Zea mays 

7- Alachlor 

8- Atrazine 

 18توقیقررات  دانشررک ه کشرراورزی دانشررگاه شرریراز واقررع در فاصررله 
درجه و  52با طول جغرافیای  کیلومتری شمال شرق  شیراز )باجگاه   

متر  1810ارتفاع  ودقیقه  50درجه و  29ی  و عرض جغرافیادقیقه  46
نرفت. برخ  از خصوصریات خراک منطقره مرورد     انجاد   از سطح دریا

 آورده ش ه است.  1آزمایش در ج ول 

هرای  طرح آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلروک 
تیمار نگه اری بقایای نن د در سطح  کامل تصادف  با چهار تکرار بود.

یلرونرد در هکترار  و بر ون بقایرا )صرفر کیلرونرد در       ک 1850خاک )
کرش شرامل   هکتار  به عنوان فاکتور اصل  و تیمار نوع و مق ار علرف 

  WG 80سولفورون متیل+سولفوسرولفورون  های توتال )متکشعلف
نرررد مرراده تجررارت  در هکتررار  آپیررروس       50و  40برره میررزان  

ماده تجارت  در  نرد 35و  6/26  به میزان WG75)سولفوسولفورون  
  OD2/1 پرایر   )مزوسولفورون+ی وسرولفورون+مفن  هکتار  آتالنتیس

لیتر ماده تجارت  در هکتار به عنوان فاکتور فرعر    2و  5/1به میزان 
یک تیمرار بر ون کنتررل علرف هررز بره        در نظر نرفته ش . همچنین

 عنوان شاه  در طرح قرار داده ش .
رای آزمایش زیرر کشرت ننر د    زمین مورد نظر در سال قبل از اج

بود که پس از برداشت موصول  بقایای آن در نیمر  از مزرعره براق     
کیلونرد درهکتار  و در نیم  دیگر بره طرور کامرل از     1850نذاشته )

ورزی معمرول  )شرخم و دیسرک      بین برده ش . پس از عملیات خاک
تره  مربرع در نظرر نرف   متر 25مزرعه مرزبن ی نردی  و ابعاد هر کرت 

کیلرونرد   220ش . نن د رقم شیراز به وسیله بذرکار غالت بر اسراس  
در هکتار  در اواخر مهر ماه کشت نردی . کودده  مزرعره برر اسراس    

کیلونرد اوره در هکتار در دو نوبت )زمان کاشرت و پنجره   300میزان 
کیلونرد کود سوپر فسفات تریپل در هکترار انجراد    100زن  نن د   و 
روز یکبار صورت نرفت. در اواخرر مرحلره پنجره     10هر ش  و آبیاری 

لیترری برا    15پراش پشرت    کش توس  سمزن  نن د  تیمارهای علف
پراش برر اسراس    بار اعمال نردی . سرم  2جت و فشار نازل بادبزن  ت 

 لیتر آب در هکتار کالیبره ش . 300میزان 
های متر  علف 1×1پاش  با استفاده از کوادرات روز پس از سم 15

هرز هر کرت شرمارش و از نزدیرک سرطح زمرین قطرع شر ن . وزن       
ساعت در آون با دمای  48ها پس از قرار نرفتن به م ت خشک نمونه

نیرری شر .   نرراد توسر  تررازوی دیجیترال  انر ازه     درجه سرانت   75

  11  خاکشیر طبر  10  خارتاتاری9های هرز مزرعه شامل غربیلکعلف

 د. بو 13و کاهوی وحش  12دد روباه 
 

                                                           
9- Lamium amplexicaule 

10- Carduus nutans 

11- Descurainia Sophia 

12- Alopecurus pratensis 

13- Lactuca scariola 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHMO_enIR472IR472&biw=1366&bih=662&q=sulfosulfuron&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjqja7i8sTUAhWMBZoKHUSEBosQBQgeKAA


 31      ...هاي هرز و عملکرد دانه گندمی بر كنترل علفهاي سولفونیل اوره و بقایاي گیاهكشتأثیر علف

  
 های خاک محل آزمایشبرخی ویژگی -1جدول 

Table 1- Some characteristics of soils of experience place 

 اسیدیته
pH 

هدایت 

 الکتریکی
EC 

)1-(dS m 

 پتاسیم

Potassiu

m (mg kg-

1) 

 فسفر

Phosphoru

s (1-mg kg) 

 نیتروژن کل

Total 

nitrogen 

(%) 

 ماده آلی

Organic 

mater 
(%) 

 بن آلیکر
Organic 

carbon 
(%) 

 خاک بافت

Soil texture 

 خاک

Soil 

7.87 0.581 330 28 0.068 2.218 1.287 
 سیلت  رس 

Silt-clay 

 با بقایا
With 

Residue 

7.88 0.562 300 15 0.060 2.084 1.209 
 سیلت  رس 

Silt-clay 

 ب ون بقایا

Without 

Residue 
 

ن برا در نظرر نررفتن اثرر     در انتهای فصل رش  و در مرحله رسی 
ای از هر کرت مساحت یک متر مربع )برا اسرتفاده از کروادرات    حاشیه

های نن د برداشرت شر .   متر به صورت تصادف   انتخاب و بوته 1×1
برای مواسبه اجزای عملکرد نن د شامل تعر اد سرنبله در هرر بوتره      

صرادف   بوته به صرورت ت  15تع اد دانه در هر سنبله و وزن هزار دانه  
سازی  توس  های آزمایش پس از نرمالانتخاب و شمارش نردی . داده

مورد تجزیه قررار نرفرت و    SAS System Ver. 9.0افزار آماری نرد
 استفاده نردی . Excel 2010افزار برای رسم نمودارها از نرد

 

 نتایج و بحث

 های هرزوزن خشک علف

و برهمکنش آنها بر  کشنتایج حاصل نشان داد که اثر بقایا  علف
 . نگهر اری بقایرای   2 دار بود )ج ولهای هرز معن وزن خشک علف

هرای هررز بره میرزان     نن د در خاک سبب افزایش وزن خشک علرف 
رس  به نظر م  . 3 درص  نسبت به تیمار ب ون بقایا ش  )ج ول 4/41

نیاهچره  رش  و ش ن سبز برای بهتری رطوبت  شرای  بقایا نگه اری
  . 23 و 18آورد )به وجود م  هرز فعل های

کش در کراهش وزن خشرک علرف   کاربرد تمام  تیمارهای علف
نررد   37/16کش توتال  کمتررین ) های هرز مؤثر بود. دز افزوده علف

نرد در متر مربع   41/39کش )در متر مربع  و تیمار شاه  ب ون علف
توترال     . پس از2 بیشترین وزن خشک علف هرز را نشان داد )ج ول

هرای  کش آپیروس بیشترین تأثیر را در کاهش وزن خشک علرف علف
کش توترال بره دلیرل دارا    رس  علف . به نظر م 2 هرز داشت )ج ول

1کش آپیروس )مق ار بودن مواد مؤثر علف
50ED   سولفوسرولفورون در

درصر   و اضرافه برر آن ترکیرب      75درصر  و در توترال    70آپیروس 
ترری در مقایسره برا آپیرروس      دامنره وسریع  متیرل در  سرولفورون مرت 
و  27 . آتالنتیس نیرز برا کراهش    26کن  )های هرز را کنترل م علف

                                                           
1- Effective dose 

های هرز  به ترتیب در دز افرزوده و  درص ی وزن خشک علف 31/19
کش دیگرر برخروردار   توصیه ش ه  از کارای  کمتری نسبت به دو علف

  .2ل وبود )ج 

های هرز در رین کنترل علفکش  بیشتدر برهمکنش بقایا و علف
 1/48کش توتال در شرای  ب ون بقایا ب ست آم  که تیمار کاربرد علف

درص  وزن خشک علف هرز را نسبت به تیمار نگه اری بقایا کراهش  
  .   1داد )شکل 

های آپیرروس و آتالنتریس در شررای  بر ون     کشهمچنین  علف
لف هرز را نسربت  بقایای نن د کارای  باالتری داشته و وزن خشک ع

 . این طور به نظرر مر   3به تیمار نگه اری بقایا کاهش دادن  )ج ول 
هرای  کرش رس  که وجود بقایای نیاه   سبب کراهش تمراس علرف   

هرای براق  مانر ه برر روی     کرش مصرف  با سطح خاک ش ه و علرف 
ی بارن ن  شسته و به خاک های نیاه   ممکن است به وسیلهپسمان 

ی نرور خورشری  تجزیره    های  که بره وسریله  کشلفبرده شون   اما ع
شون  یا فرار هستن   ممکن اسرت پریش از بارنر ن  زدوده شرون .     م 

های نیراه   توانن  روی پسمان ها م کشحت  پس از باران نیز  علف
هرای هررز بره دلیرل کراهش میرزان       برجا بمانن . در نتیجه مهار علف

 پسرمان   سطوح افزایش با  در توقیق  .19یاب  )کش  کاهش م علف

 که های هرزیعلف و ش  کاسته کش تریفلورالینعلف کارای  از نن د 

 با مقایسه در بهتری رش  بودن   نن د کلش و کاه در جوانه زن  به قادر
  .  17)داشتن   پسمان  ب ون هایکرت

نررد در هکترار وزن خشرک     50و  40کش توتال در مقر ار  علف
و  48درص  در سطح ب ون بقایا و  62و  65ترتیب های هرز را به علف
 درص  در سطح نگه اری بقایا نسبت به شاه  کراهش داد )شرکل   56
 48و  38کش آپیروس نیز بره ترتیرب   نرد علف 35و  6/26 . مق ار 1

درصر  )در هرر دو مقر ار  در تیمرار      47درص  در تیمار ب ون بقایرا و  
کرش توترال   کرد و بع  از علفهای هرز را کنترل نگه اری بقایا  علف

 هرز داشت. بیشترین تأثیر بر کاهش وزن خشک علف
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 هرزکش بر وزن خشک علف قدار علفبرهمکنش سطح بقایا، نوع و م -1 شکل 

           Figure 1- Intraction of residue, herbicide and dose on weed dry weight 

 باشن   نم P<0.05دار )د با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معن اع ا
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 

 

کش آتالنتیس هم در سطح نگه اری بقایا و هم که علفدر حال 
توقیق نشان  های هرز را در اینب ون بقایا کمترین میزان کنترل علف

 4/29 . مق ار توصیه ش ه آتالنتیس در سطح ب ون بقایا )1 داد )شکل
هررز را پرس از تیمرار    نرد در متر مربع   بیشترین وزن خشرک علرف  

کرش هرا تولیر     نرد در متر مربع   نسبت به سایر علف 45/32شاه  )
کرش توترال بره     . موققان نزارش کردن  کاربرد علرف 1 نمود )شکل

رد در هکترار بیشرترین کراهش در وزن خشرک و ترراکم      ن 45میزان 
های آپیروس  آتالنتیس  شوالیه و کشهای هرز را نسبت به علفعلف

 . همچنرین آزمایشر  بره    21نردد )مگاتن با مقادیر مختلف سبب م 

  1هرای توترال و آپیرروس در کنتررل جرودره     کشمنظور مقایسه علف
 71کرش آپیرروس   فدرصر  و علر   91کش توترال  نشان داد که علف

کرش  درص  سبب کاهش وزن خشک جودره نردی  و در مجموع علف
  .16نسبت به آپیروس داشت ) توتال کارآی  بهتری در کنترل جودره

 

 ارتفاع گندم

دار برود  در بررس  ارتفاع نن د  تنها اثر اصل  بقایای نن د معنر  
به میرزان  . نگه اری بقایای نن د در مزرعه  ارتفاع نن د را  2 )ج ول

 . وجرود  2 درص  نسبت به تیمار ب ون بقایرا کراهش داد )جر ول    7/7
های سطو  خاک  اسرتقرار و رشر    بقایای نن د تجزیه نش ه در الیه

زن  آن نسربت  مناسب نیاه را کن  نموده و سبب کاهش ارتفاع و پنجه

                                                           
1- Hordeum spontaneum C. Koch 

  . 9شود )به زمین ب ون بقایای نن د م 

 

 تعداد سنبله در متر مربع

داری تورت ترأثیر بقایرای    ن تع اد سنبله نن د بطور معنر  میانگی
. وجود بقایا موجب  2 )ج ولکش قرار نرفت نن د و نوع و مق ار علف

درص  نسبت به تیمرار   8/10کاهش تع اد سنبله در متر مربع به میزان 
های رس  که افزایش میزان علف . به نظر م 3 ب ون بقایا ش  )ج ول

توانر  علرت اصرل  ایرن کراهش      ا نیاه زراع  م ها بهرز و رقابت آن
  دز افرزوده توترال برا    کرش باش . در مقایسه میانگین تیمارهای علرف 

  بیشترین و تیمار شاه  )حضور علف هررز  برا میرانگین    445میانگین 
 . بره  3   کمترین تع اد سنبله در متر مربع را تولی  نمود)جر ول 5/312

کرش توترال   هرز در کاربرد علفطور کل  بهترین شرای  کنترل علف 
در هر دو دز مصرف  حاصل نردی  و بره عبرارت دیگرر کنتررل بهترر      

های هرز  کاهش رقابت و در نتیجه بهبود شرای  به نفرع ننر د    علف
عامل مهم  در افزایش تع اد سنبله در تیمار توتال نسبت به دو علرف 

فرزوده و  کش دیگر بود. انرچه بین دز توصیه ش ه توترال و دزهرای ا  
داری دی ه نش  اما درص  کش آپیروس اختالف معن توصیه ش ه علف

 . 3 کرش توترال برود )جر ول    کش آپیروس کمتر از علرف کنترل علف
کرش دیگرر از کرارای  کمترری     آتالنتیس نیز در مقایسه برا دو علرف  

 23و  31برخوردار بود اما در مقایسه با تیمار شراه   موجرب افرزایش    
له نن د به ترتیب در دز افزوده و توصیه ش ه نردی  درص ی تع اد سنب



 33      ...هاي هرز و عملکرد دانه گندمی بر كنترل علفهاي سولفونیل اوره و بقایاي گیاهكشتأثیر علف

  .3 درص ی سنبله در واح  سطح ش  )ج ول 5/6کش سبب افزایش  . بنابراین افزایش مق ار مصرف این علف3 )ج ول
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 35      ...هاي هرز و عملکرد دانه گندمی بر كنترل علفهاي سولفونیل اوره و بقایاي گیاهكشتأثیر علف

 

 تعداد دانه در سنبله

ها نشان داد که ع د کراربرد بقایرای ننر د     مقایسه میانگین داده
درص  نسبت بره شررای  نگهر اری بقایرا       5/7را تع اد دانه در سنبله 
کش بکار برده ش ه در  . در بررس  بین سه علف3 افزایش داد )ج ول

کش توترال برا میرانگین    این آزمایش  مشاه ه ش  که دز افزوده علف
کرش آتالنتریس برا میرانگین       بیشترین و دز توصیه ش ه علف13/34
 . 3 لی  نمروده اسرت )جر ول   کمترین تع اد دانه در سنبله را تو 65/28
کش آپیروس نیز پس از توتال  بیشترین افرزایش تعر اد دانره در    علف

توان  به دلیرل کراهش    . این افزایش م 3 سنبله را سبب ش  ) ج ول
هرا توسر  علرف   های هرز در اثر کنتررل آن رقابت نیاه زراع  با علف

 56کش توتال موجرب افرزایش   کش باش . در آزمایش مشابه   علف
  .12درص ی تع اد دانه در سنبله ش  )

ها اخرتالف  کشبین دز توصیه ش ه و دز افزوده هیچ یک از علف
  .          3 داری دی ه نش  )ج ولمعن 

 

 وزن هزار دانه گندم

با توجه به نتایج به دست آم ه وزن هزار دانه نن د به طور معنر  
و بقایرای ننر د قررار نرفرت      کشری توت تأثیر نوع و مق ار علفدا

و تیمار شاه  ب ون  75/38کش توتال در دز افزوده با . علف 2 )ج ول
نرد  به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانره   23/35کش با علف

کرش توترال     . پس از علرف 3 نن د را به خود اختصاص دادن  )ج ول
ش آپیرروس در  کر بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار کاربرد علف

 . آتالنتریس نیرز کمتررین    3 هر و دز افزوده و توصیه ش ه بود )ج ول
که بین دز توصیه ش ه تأثیر را بر وزن هزار دانه نن د داشت  به طوری

 . 3 داری دی ه نش  )جر ول کش و تیمار شاه  اختالف معن این علف
 های هرز با نیراه زراعر  و مور ود   رس  رقابت ش ی  علفبه نظر م 

کردن منابع برای پر ش ن دانه نن د موجب تولی  کمتررین وزن هرزار   
 . نگه اری بقایای نن د  وزن هزار 32دانه در این دو تیمار ش ه است )

 . 3 درص  در مقایسه با ع د کاربرد بقایا کاهش داد )ج ول 6/9دانه را 
بقایای نیاهان زراع  و پوشش  حاصل از کاشت نیاهان قبل  بر روی 

هرا  کرش داری بر رفتار و فعالیت علفتوانن  اثرات معن خاک م سطح 
 . یک  از اولین اثرات بقایای نیاه  سطو  برر روی  25داشته باشن  )

باش   که نتیجه آن  کاهش رسی ن ها م ها  جذب بیشتر آنکشعلف
 . همچنرین  جمعیرت میکروبر     26 و 25شود )کش به خاک م علف

دیک  با بقایای نیاه  دارد و ممکن است فعال در خاک همبستگ  نز
کش و در نتیجه غیرفعال ش ن آن را سبب فلکه افزایش متابولیسم ع

  .13شود )
 

 عملکرد دانه گندم

داری برر  های هررز بره طرور معنر     نتایج نشان داد که وجود علف

 عملکرد دانه نن د مؤثر بوده و موجب کاهش آن شر ه اسرت )جر ول   
های هررز  توانسرت   اسب با کنترل بهینه علفکش من . انتخاب علف3

کرش توترال برا    ای که علرف باعث افزایش عملکرد دانه شود  به نونه
درص ی عملکرد دانه نسبت به تیمار  56بهترین کنترل  سبب افزایش 
های آپیروس و آتالنتیس باعث افزایش کششاه  ش . پس از آن علف

های هرز با افزایش لفدرص ی عملکرد دانه ش ن . کنترل ع 21و  46
داری افزایش یافت. دز افزوده ها به طور معن کشمق ار مصرف  علف

توتال  نسبت به سایر تیمارها عملکرد باالتری از دانه نن د را به خرود  
کش آتالنتیس با تولیر    . از سوی  دیگر  علف3 )ج ول اختصاص داد

ر دز افرزوده و  کیلونرد دانه در هکتار به ترتیرب د  4/3905و  7/4154
درصر  و   3/23, 3/21کش توتال به میزان توصیه ش ه نسبت به علف

درصر  کنتررل    3/16, 9/17کش آپیروس به میزان در مقایسه با علف
 های هرز را نشان داد. کمتری از علف

هرای هررز در تیمرار نگهر اری بقایرا برا ترأثیر        افزایش رش  علف
عملکررد دانره نسربت بره     کاهش  بر تع اد سنبله نن د  سبب کاهش 

 . دلیل این امر نیز احتمراال  وابسرته بره    3 تیمار ب ون بقایا ش  )ج ول
ها توس  مواد آل  خاک و یرا نقرش فیزیکر  بقایرا در     کشجذب علف

باشر .  هرای هررز مر    کش ها بر کنتررل علرف  کاهش اثربخش  علف
همچنین پهوهشگران بیان کردن  که در شررای  آب و هروای  اسرتان    

س پس از برداشت نن د بره دلیرل کرم برودن میرزان رطوبرت در       فار
های سطو  خاک عمال  امکان پوسی ن بقایا بسیار کم اسرت. در  الیه

هرای  چنین شرایط  باق  نرذاردن بقایرا در سرطح خراک طر  سرال      
ها در سطح خاک خواه  ش   به نووی متمادی باعث انباشته ش ن آن

رود و بره همرین   از دسرت مر    که امکان استقرار بذر در بستر مناسب
ها در واح  سطح کراهش یافتره کره نتیجره آن افرت      دلیل تراکم بوته

  .9باش  )عملکرد م 

 

 عملکرد بیولوژیک

دار کش بر عملکرد بیولولیک نن د معنر  اثرات اصل  بقایا و علف
داری باعرث کراهش عملکررد    . بقایای نن د بطور معن  2 )ج ول بود

 . کاربرد علرف 3 درص  نردی  )ج ول 9/37زان بیولولیک نن د به می
 6/13و  8/26  7/30توتال  آپیروس و آتالنتیس به ترتیرب   هایکش

درص  عملکرد بیولولیک را نسبت به تیمار شاه  )حضور علرف هررز    
  . 3 افزایش داد )ج ول
داری کش افزایش میزان مصررف بره طرور معنر     در هر سه علف

به مق ار توصیه ش ه آنها  بهبرود بخشری    عملکرد بیولولیک را نسبت 
درص ی عملکررد   48کش توتال با افزایش  . دز افزوده علف3 )ج ول

   بهتررین  کیلونرد در هکتار 10653/ 8بیولولیک در مقایسه با شاه  )
 . 3 های هرز نن د در این آزمایش بود )جر ول تیمار برای کنترل علف

 3/6  9/4آتالنتیس به ترتیب  کش توتال  آپیروس ومق ار افزوده علف



 1397 بهار، 1شماره، 32، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     36

درص  عملکرد بیولولیک را نسبت به مق ار توصیه ش ه افزایش  9/6و 
داد. در نتیجه با افزایش مق ار مصرف آتالنتیس  اثر کنترل  این علرف 

کش دیگر به طرور قابرل تروجه  افرزایش     کش در مقایسه با دو علف
نشران داد    . نترایج توقیقر  دیگرر در همرین راسرتا      3 یافت )جر ول 

ترن در هکترار  در تیمرار     33/16بیشترین عملکرد بیولولیرک ننر د )  
شاه  وجین و کمترین میزان عملکرد بیولولیک در تیمار شراه  عر د   

تن در هکتار حاصرل نردیر . ایرن موضروع      72/9کنترل علف هرز با 
  .8باش  )های هرز با نن د م حاک  از اثرات بسیار منف  ت اخل علف

 

 اشتشاخص برد

داری کش بر شاخص برداشت به طرور معنر   بقایای نن د و علف
شاخص برداشت بیرانگر چگرونگ  تسرهیم مرواد     .  2 )ج ول مؤثر بود

باش . بنابراین  برا توجره بره    پرورده بین اجزای رویش  نیاه و دانه م 
باشر  لرذا هرر    آنکه یک  از اجزای شاخص برداشت  عملکرد دانه مر  

توان  منجر به تغییر در شاخص برداشت دانه م  نونه تغییر در عملکرد
هرا موجرب   کرش نتایج ب ست آم ه  اسرتفاده از علرف  نردد. بر اساس 

کرش توترال و   کره علرف  افزایش شاخص برداشت نن د ش . به طوری
 17/31درصر   و کمتررین )   58/33تیمار شاه  به ترتیرب بیشرترین )  

کرش توترال   د علف . اثر کاربر3 درص   شاخص را نشان دادن  )ج ول
بر افزایش عملکرد دانره و بیولولیرک ننر د سربب افرزایش شراخص       

کش آپیروس نیز از برداشت نسبت به سایر تیمارها نردی . انرچه علف
داری با توترال داشرت امرا    نظر عملکرد دانه و بیولولیک اختالف معن 

افزایش بیشتر عملکرد دانه نن د نسبت به عملکرد بیولولیک در ایرن  
داری با کش باعث ش  تا در شاخص برداشت نن د اختالف معن فعل

 . طبرق نزارشر   کمتررین    3 کش توتال ن اشرته باشر  )جر ول   علف
شاخص برداشت در تیمار شاه  ع د کنترل علف هررز  مشراه ه شر     

 . همچنین  نگه اری بقایای نیاه  در این توقیرق سربب کراهش    3)
 . وجود بقایای نیراه   3 درص ی شاخص برداشت نردی  )ج ول 9/7

های هرز  بر عملکررد دانره و   ها در کنترل علفکشبا کاهش اثر علف
بیولولیک نن د تأثیر منف  نذاشته و موجب کاهش آنهرا و در نتیجره   

 کاهش شاخص برداشت ش .

 

 گیری کلینتیجه

های هررز در مراحرل اولیره رشر      کنترل نامناسب یا ضعیف علف
گیری عملکررد و اجرزای عملکررد نیراه     توان  به طرور چشرم  نن د م 

کش توتال در مقایسه برا سرایر   زراع  را کاهش ده . بطور کل  علف
های به کار برده ش ه کرارای  بیشرتری داشرت. بعرالوه  برا      کشعلف

درص  توانست عملکررد دانره    58های هرز تا خشک علف کاهش وزن
درصر    56نن د را در مقایسه با تیمار شراه  )حضرور علرف هررز  ترا      

های هرز کش باعث کنترل بهتر علفافزایش ده . افزایش مق ار علف
شود. از سوی  دیگر نیرز بایسرت  برر ترأثیر     و افزایش عملکرد دانه م 

ها بر نیاه زراع  بع ی در تناوب دقت نمود. بر یه  اسرت   آن پسمان
کش  مق ار مناسب و تأثیر بر مان ناری آن در که انتخاب درست علف

 اهمیت زیادی برخوردار است. خاک از 
کرش نیرز نقرش    بعالوه  برهمکنش بقایای نیاه  با کاربرد علرف 

رسر  برا   رو  به نظر م بسیار مهم  در کارای  آن خواه  داشت. از این
ها توس  مراده  کشافزودن بقایای نن د به خاک و جذب قطرات علف

شرود.  هرا ایجراد مر    کرش کاهش کارای  در علف،آل  یا بقایای نن د
کش توان نفت کاربرد علفبنابراین با توجه به نتایج توقیق حاضر م 

نرد ماده مؤثر در هکترار بهتررین تیمرار در کنتررل      50توتال با مق ار 
 های هرز بوده و سبب افزایش عملکرد نن د ش ه است.علف

امروزه کاربرد بقایای نیاه  اهمیت زیادی در توسرعه و نرسترش 
رزی پای ار دارد. بقایای نیاه  عالوه برر ترأثیری   هرای کشاوسیرستم

زنر   بقررا   رشر  و توانرای      توانن  برر جوانره  که روی خاک دارن  م 
بقایای نیاه  با  . های هرز و نیاهان زراع  نیز مؤثر باشرقابت  علف

تأثیر بر مق ار نیترات خاک  تعر یل دمای خاک  ممانعت از نفوذ نور و 
ترأثیر   های هرز را توتتوانن  رش  و نمو علفمق ار رطوبت خاک م 

ممکن اسرت دارای خاصریت آللوپرات  باشرن  و از    . همچنینقرار ده 
هرای  زن  و یا رش  و نمو نیاهان از جمله علرف این طریق نیز از جوانه
  . هرز جلونیری نماین

های هرز و عملکرد نیاهان تأثیر بقایای نیاه  در کنترل علفاما 
برای طبق آزمایشات انجاد ش ه که به طوریتفراوت اسرت. زراعر  م

تررن در   8/6های هرز کشی ه برگ ذرت نیرراز برره   کنترل مؤثر علف
کره حر اک ر عملکررد دانره ذرت بره      هکتار بقایای نن د بود  در حال 

دست آم . این موضوع  تن بقایای نن د در هکتار به 4/4هنگاد کاربرد 
در  تواننر  نمر  ایرای نیراه  بره تنهرای      دهن ه آن است کره بق نشان

های هرز مؤثر باشن  و بر ای کنترل موفق آنها و رسی ن کنتررل علف
از بقایرای نیاه  به عنوان یک  از اجزای  توانم به ح اک ر عملکرد  

های هررز اسرتفاده   های کنترل علفکنترل تلفیق  در کنار سایر روش
 .کرد
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